
   

  

Влада Републике Србије 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ  

        Број: 404-02-36/2019-01 

      Датум: 17.05.2019. 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 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо Одговор 1 на питања од 14. маја 2019. 

године и 15. маја 2019. године, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број  

ЈН-О-06/2019 за добра – ИКТ инфраструктура за државни Дата центар. 

 

Питање бр.1.1: „Да ли приступни switch типа 1 и 2 морају бити испоручени са Stacking 

технологијом или је потребно да исти само подржавају ову опцију у сврху будућег 

проширења?“ 

Oдговор: У Конкурсној документацији у тачкама 8) Приступни свич – тип 1 и 9) 

Приступни свич – тип 2 наведено је следеће: „Уређај мора да подржава Stacking 

технологију“. Довољно је да уређаји подржавају Stacking технологију, није неопходно 

да буду испоручени са истом. 
                                                                                                                                

Питање бр 1.2: „Да ли је потребно да приступни switch типа 1 и 2 испуњава захтев да 

подржава 31.000 ARP записа или MAC адреса?“ 

Oдговор: Одговор ће бити дат у измени Конкурсне документације. 

 

Питање бр. 2: „У оквиру додатних услова захтевано је да понуђач располаже 

одгварајућим 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 

3 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  

3 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за инсталацију и 

одржавање понуђеног софтверског решења за бекап виртуелизационе платформе 



3 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за инсталацију и 

одржавање понуђеног софтверског решења за бекап Oracle окружења 

3 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за инсталацију и 

одржавање понуђеног бекап уређаја за смештање података 

1 сертификовано лице са важећим техничким сертификатом CCIE Routing and 

Switching 

1 сертификовано лице са важећим техничким сертификатом CCNP Security 

3 сертификована лица са важећим техничким сертификатом CCNP Routing and 

Switching 

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  

  3 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 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за инсталацију и 

одржавање понуђеног софтверског решења за бекап виртуелизационе платформе  

2 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за инсталацију и 

одржавање понуђеног софтверског решења за бекап Oracle окружења  

  3 сертификована лица са важећим техничким сертификатом за инсталацију и 

одржавање понуђеног бекап уређаја за смештање података  

  1 сертификовано лице са важећим техничким сертификатом CCIE Routing and 

Switching  

  1 сертификовано лице са важећим техничким сертификатом CCNP Security  

  3 сертификована лица са важећим техничким сертификатом CCNP Routing and 

Switching 

Oдговор: Одговор ће бити дат у измени Конкурсне документације. 
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