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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 2 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара – централна 

рачунарска опрема – сториџ систем, ЈНОП 37/2018 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe добара – централна рачунарска 

опрема – сториџ систем  

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 03.10.2018. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – централна рачунарска 

опрема – сториџ систем (ЈНОП 37/2018), у оквиру кога је поставило следећa 

питањa: 

 
 

 
 



  

 

 
 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или 

појашњења: 

  

1. Наручилац је навео детаљну техничку спецификацију опреме, софтвера и 

услуга које се траже. Како Наручилац с једне стране није максимално детаљно 

упознат са свим новим технологијама из ове области као и брендовима и њиховим 

решењима на тржишту, он је и навео овај услов, у циљу да се добије најбоље 

решење. Из тог разлога је и навео да се Понуђачу препоручује (али није у 

обавези) да изврши увид у информациони систем, како би му се олакшало у 

изради понуде. 

Наручилац ће у Конкурсној документацији у тачки 1. Техничке 

спецификације извршити Измене. 

 

2. Наручилац поседује виртуалну инфраструктуру базирану на Vmware 

vSphere-у као и подршку од самог произвођача софтвера Vmware и ДР решење 

базирано на Vmware SRM-у, за коју подршку такође има од произвођача софтвера 

Vmware. Запослени инжењери код Наручиоца имају интерно знање односно 

обучени су за рад у Vmware окружењу. 

Наручилац је невео у конкусној документацији да је неопходно проширити 

постојећу VMware инфраструктуру и надоградити VMware лиценце (Наручилац 

поседује пакет VMware vSphere Enterprise Plus) лиценцама за изградњу 



  

хиперконвергираног vSAN система, односно лиценцама софтвера који је 

компатибилан са постојећим VMware vSphere Enterprise софтвером, и које се могу 

једносавно надоградити на постојећи софтвер за виртуализацију. 

Из тога разлога Наручилац је и навео да се тражи проширење лиценци и 

подршка од стране произвођача софтвера  VMware vSAN. 

Коначно, Наручилац захтева миграцију и виртуалног окружења Vmware 

vSphere и сториџ окружења на нове специфициране сервере као део HCI 

инфраструктуре (computing and storage). Тај нови систем мора да обебеди 

јединствену конзолу за управљање за оба ова окружења. Постојећи сервери и 

сториџ (HP) се неће користити у примарној продукцији. 

Стога, наручилац остаје при траженој спецификацији софтвера за софтверски 

дефинисан датаценар који треба да се имплементира на траженој опреми. 

 

3. Одговор је садржан у  измени и допуни Конкурсне документације. 

 

4. Одговор је садржан у  измени и допуни Конкурсне документације. 
 

5. Услуга имплемтације, која је дефинисана у тачки 3. техничке 

спецификације, представља најбитнији сегмент успостављања софтверски 

дефинисаног датацентра, а који је предмет јавне набавке. Наручилац поседује 

виртуалну инфраструктуру и сви битни подаци и сервиси се налазе на њој. Како 

је и наведено у документацији: „Захтев Наручиоца је да се приликом 

имплементације новог виртуелног хиперконвергентног vSAN сториџ система у 

постојећи ИКТ систем покрајинских органа, обезбеди да постојећа виртуeлна 

инфраструктура Наручиоца (све виртуeлне машине) не буду ван продукције, тј. 

неможе да постоји downtime.” Да би се то обезбедило неопходан је 

висококвалификовани кадар Добављача, али и поузданост и доступност тог 

инжењерског кадра у сваком тренутку имплементације. 

Циљ овог захтева Наручиоца је био да се обезбеди да инжењери Добављача 

имају одређено знање, али и вишегодишње искуство у раду са Vmware 

технологијама, а који су битни за извршење имплеменације система који се 

тражи. 

Наручилац ће изменити конкурсну документацију тако што ће тражени 

сертификати моћи да буду стечени и касније. 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

   

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


