Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев
понуђача за појашњење конкурсне документације за јавну набавку унапређења
постојеће и увођење нових функционалности мреже и рачунарског система
Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, ЈН бр. 1.1.9- оп/17, са
следећим питањима:
1. U konkursnoj dokumentacji, na strani 27 i 28, u okviru sekcije 5), Opis
predmeta javne nabavke i struktura cene, na poziciji broj 3 , navdene su
minimalne tehničke karakteristike za softver za VirtualSAN. Molimo Vas za
odgovore na sledeća pitanja :






Da li je potrebno ponuditi VMware licence i za servere koji su deo
nabavke? Ukoliko je potrebno, koji nivo edicije licenci je potrebno
ponuditi, na koliko godina i da li je potreban Basic ili Production nivo
support-a?
Da li se stavka 3 iz tabele odnosi na kolicinu VMware vSAN licence?
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, koji nivo edicije licenci
je potrebno ponuditi i da li je potreban Basic ili Production nivo support-a?

Molimo vas da detaljno pojasnite sta se podrazumeva pod, usluga
instalacije i konfiguracije,, u okviru Softvera za VirtualSAN?

2. U konkursnoj dokumentaciji, na strani 26, u okviru sekcije 5), Opis predmeta
javne nabavke i struktura cene, na poziciji broj 1, navedene su minimalne
zahtevane tehničke karakteristike za server.
Uzimajući u obzir da činjenicu da je na tržištu aktuelna novija generacija Intel
procesora od zahtevanog E5 2620v4 sa 8 jezgara, molimo Vas da potvrdite da je
prihvatljivo ponuditi procesor novije generacije, iste brzine i broja jezgara ali sa manje
cache memorije, konkretno Intel Xeon Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz).

Поводом достављеног захтева дајемо следеће одговоре:
1.
- Tehničke karakteristike software-a su precizno definisane u okviru dokumentacije
za nabavku, Naručilac nije u mogućnosti da proveri i potvrdi da li Vmware ima
proizvod koji zadovoljava zahteve. Software se isporučuje sa godinu dana podrške
proizvođača kako je navedeno u dokumentaciji za nabavku.
- Stavka #3 se odnosi na software koji zadovoljava tehničke zahteve.
- Usluga instalacije i konfigurisanja podrazumeva bazičnu instalaciju i konfigurisanje,
i pripremu za migraciju virtuelnih mašina na novu platformu.
2.
Nije prihvatljivo.

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације за јавну набавку број 1.1.9оп/17.

К О М И С И Ј А ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.1.9-оп/17

