
  

Влада Републике Србије 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ  

      Број: 404-02-27/2018-01 

   Датум: 25. мај 2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

 

 

 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Одговор бр. 1 на питања од 22. маја 2018. 

године, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН – О – 03/2018 за Набавку 

ИКТ инфраструктуре за државни Дата центар.  

 

Питањa: 

 

1. У оквиру додатних услова захтевано је да понуђач располаже одговарајућим 

пословним капацитетом:  

 

            Право на учешће у поступку има понуђач који је у последње три године (2015, 

2016. и 2017.) реализовао испоруке и имплементације опреме и услуга за Дата 

центар које су предмет јавне набавке (серверa, сториџa, мрежнe опремe, 

виртуелизација, backup) укупне вредности од најмање 150.000.000,00 динара без 

ПДВ-а од чега минимално:  

 Минимум 2 референцe за имплементацију понуђеног SDS (софтверски 

дефинисаног сториџ) решења, oд тога минимум 1 референцa за 

имплементацију понуђеног сториџ решења у актив-актив конфигурацији 

на две локације  

 

            Имајући у виду специфичност решења, а у циљу повећања конкуренције молимо 

вас да измените овај захтев према следећем: 

 

            Право на учешће у поступку има понуђач који је у последње три године (2015, 

2016. и 2017.) реализовао испоруке и имплементације опреме и услуга за Дата 

центар које су предмет јавне набавке (серверa, сториџa, мрежнe опремe, 

виртуелизација, backup) укупне вредности од најмање 150.000.000,00 динара без 

ПДВ-а од чега минимално: 



 Минимум 2 референцe за имплементацију SDS (софтверски дефинисаног 

сториџ) решења  

 Минимум 2 референцe за имплементацију сториџ решења које у себи има 

могућност виртуелизације екстерних сториџ система као и могућност 

актив-актив конфигурације на две локације 

 

2. У оквиру додатних услова захтевано је да понуђач располаже одговарајућим 

кадровским капацитетом:  

 

            Да понуђач пре подношења понуда има у радном или уговорном односу (по 

основу уговора о раду на неодређено или одређено време, уговора о повременим 

и привременим пословима, уговора о делу) минимум:  

 3 сертификована техничка лица са важећим сертификатом VMware 

Certified Professional 6 Data Center Virtualization  

 2 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за понуђене 

сервере  

 3 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за понуђено 

сториџ решење  

 2 сертификована техничка лица са важећим сертификатом VMware 

Certified Professional 6 Network Virtualization  

 

            Имајући у виду ресурсе које је потребно обезбедити како би се уговорне обавезе 

испуниле на захтевани начин и у захтеваним роковима, а у циљу повећања 

конкуренције молимо вас да измените овај захтев према следећем: 

 

            Да понуђач пре подношења понуда има у радном или уговорном односу (по 

основу уговора о раду на неодређено или одређено време, уговора о повременим 

и привременим пословима, уговора о делу) минимум:  

 3 сертификована техничка лица са важећим сертификатом VMware 

Certified Professional 6 Data Center Virtualization  

 2 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за понуђене 

сервере  

 2 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за понуђено 

сториџ решење  

 2 сертификована техничка лица са важећим сертификатом VMware 

Certified Professional 6 Network Virtualization  

 

3. У оквиру додатних услова захтевано је да понуђач располаже одговарајућим 

техничким капацитетом:  

 

            4.7.7 Услов: Понуђач мора имати минимум Premier ниво партнерског статуса код 

произвођача vmware (или еквивалент). 

 



            Молимо Вас да у циљу повећања конкуренције прихватите и понуде понуђача 

који поседују Enterprise ниво партнерства. 

 

Одговор:  

 

 Одговори на постављена питања дати су у Измени конкурсне документације  

број 2. 

 

 

КОМИСИЈА 


