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Predmet: Dodatna objašnjenja u postupku nabavke broj ЕRAZMUS + KA2 01/2017
Od potencijalnog ponuđača koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju javne nabavke broj
ЕRAZMUS + KA2 01/2017 dobili smo zahtev za dopunskim objašnjenjima i odgovorima na
sledeća pitanja:

Pitanje 1:
Na stranici 7. konkursne dokumentacije pod tačkom 2) Poslovni kapacitet naveli ste: "uslov je da
ponuđač nudi opremu proizvođača koji ima registrovano predstavništvo i za koju postoji ovlašćeni
servis na teritoriji Republike Srbije". Kako je nabavkom obuhvaćena tehnička oprema za koju ne
postoji ovlašćeno predstavništvo u Republici Srbije i knjige za koje ne postoji servis molim vas da
izvršite izmenu konkursne dokumentacije u delu poslovnog kapaciteta?

Odgovor na pitanje 1:
Naručioc je u Konkursnoj dokumentaciji, strana 6, naveo da se 2) Poslovni kapacitet a zajedno sa
1) Finansijskim kapacitetom kao dodatni uslov odnosi samo na Partiju 1a, Partiju 1b, Partiju 2 i
Partiju 3, dok za Partiju 4 i Partiju 5 nije neophodno ispunavanje dodatnih uslova već samo
Obaveznih. Za Partiju 5, koja obuhvata knjige, nije potrebno ispunjavanje dodatnih uslova.
Navodi iz konkursne dokumentacije:
Понуђачи који се одлуче да доставе понуде за Партију 1а, Партију 1б, Партију 2 и
Партију 3 треба да испуне и додатне услове за учешће у поступку, док је за партије 4 и 5
потребно испуњење само обавезних услова.
II додатни услови за учешће у поступку јавне набавке (за Партију 1а, Партију 1б,
Партију 2 и Партију 3) су:
1) Да располаже финансијским капацитетом,
2) Да располаже пословним капацитетом.
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Pitanje 2:
Na stranici 16. konkursne dokumentacije pod tačkom 5. Softver za backup virtuelne infrastrukture
naveli ste tehničku specifikaciju za traţeni softver. Molim Vas da potvrdite da ćete kao minimalnu
ediciju softvera prihvatiti Essentials Enterprise Plus i da softversko rešenje mora da ima
mogućnost trenutnog povrata bilo kog tipa fajla gostujućeg operativnog sistema, bez potrebe
instalacije agenata za produkcione servere.
Odgovor na pitanje 2:
Potvrđujemo da je u slučaju ponude VEEAM Backup rešenja minimalna prihvatljiva edicija
Essentials Enterprise Plus, kao i da ponuđeno softversko rešenje mora da ima mogućnost trenutnog
povrata bilo kog tipa fajla gostujućeg operativnog sistema, bez potrebe instalacije agenata za
produkcione servere.
Pitanje 3:
Na stranici 16. konkursne dokumentacije pod tačkom 5. Softver za backup virtuelne infrastrukture
naveli ste da je potrebna proizvođačka podrška u trajanju od 1 godine. Molim Vas da potvrdite da
ćete prihvatiti kao jedino ispravnu ponudu ponuđača koji će na svom memorandumu dostaviti
Izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nudi softver sa slededm „part-numberom" E-ESSPLS-VS-P0000-00.
Odgovor na pitanje 3:
Naručilac će kao ispravnu ponudu prihvatiti onu koja obuhvata proizvođačku podršku, a ponuđač
to moţe potvrditi dostavljanjem izjave gde pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću
tvrdi da je ponudio tačno navedeni proizvod sa odgovarajućim part-numberom.
Pitanje 4:
Na stranama 16. i 17. konkursne dokumentacije, u tehničkoj specifikaciji za poziciju 5. Softver za
backup virtuelne infrastrukture, ste kao zahtev naveli „Proizvođačka podrška uperiodu 1 godine.".
Molim vas da potvrdite da je potrebno dostaviti autorizaciju proizvođača u kojoj je naznačeno da
ponuđač ima pravo da ponudi i proda ponudeni software sa traţenom podrškom proizvođača,
naslovljenu na naručioca sa pozivom na broj nabavke.
Odgovor na pitanje 4:
Ponuđači trebaju postupiti onako kako je navedeno u specifikaciji konkursne dokumentacije i
ispuniti i dodatne uslove predviđene konkursnom dokumentacijom a koji se odnose na finansijski i
poslovni kapacitet ponuđača.
Navodi iz konkursne dokumentacije:
2) Пословни капацитет понуђача: услов је да понуђач нуди опрему произвођача који има
регистровано представништво и за коју постоји овлашћени сервис на територији Републике
Србије. Доказ: Приложити Изјаву о постојању преставништва и сервиса са подацима о називу,
адреси и броју телефона представништва и сервиса. Комисија може на захтев пре доношења
одлуке о избору најповољнијег понуђача да изврши проверу испуњености услова.
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Pitanje 5:
Na stranici 17. konkursne dokumentacije pod tačkom 6. Programski paket za upravljanje
virtuelnim sistemom naveli ste tehničku specifikaciju za traţeni softver. Molim Vas da potvrdite
da ćete kao minimalnu ediciju softvera prihvatiti Essentials Plus Kit i da traţeni softver treba da
ima funkcionalnost Data Protection i vShield Endpoint.

Odgovor na pitanje 5:
Potvrđujemo da je u slučaju ponude vmware virtualizacije da je minimalna prihvatljiva edicija
Essentials Plus Kit for academic, kao i da ponuđeno softversko rešenje treba da ima funkcionalnost
Data Protection i vShield Endpoint.
Pitanje 6:
Na stranici 17. konkursne dokumentacije pod tačkom 6. Programski paket za upravljanje
virtuelnim sistemom naveli ste da je potrebna proizvođačka prodrška u trajanju od 3 godine.
Molim Vas da potvrdite da ćete prihvatiti kao jedino ispravnu ponudu ponuđača koji će na svom
memorandumu dostaviti Izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nudi softver sa
slededm „part-numberom" - VS6-ESP-KIT-3G-SSS-A.
Odgovor na pitanje 6:
Naručilac će kao ispravnu ponudu prihvatiti onu koja obuhvata proizvođačku podršku, a ponuđač
to moţe potvrditi dostavljanjem izjave gde pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću
tvrdi da je ponudio tačno navedeni proizvod sa odgovarajućim part-numberom.
Pitanje 7:
Na strani 17. konkursne dokumentacije, u tehničkoj specifikaciji za poziciju6. Programski paket za
upravljanje virtuelnim sistemom, ste kao zahtev naveli „proizvođačka podrška na period od 3
godine". Molim vas da potvrdite da je potrebno dostaviti autorizaciju proizvođača u kojoj je
naznačeno da ponuđač ima pravo da ponudi i proda ponuđeni software sa traţenom podrškom
proizvođača, naslovljenu na narudoca sa pozivom na broj nabavke.
Odgovor na pitanje 7:
Ponuđači trebaju postupiti onako kako je navedeno u specifikaciji konkursne dokumentacije i
ispuniti i dodatne uslove predviđene konkursnom dokumentacijom a koji se odnose na finansijski i
poslovni kapacitet ponuđača.
Navodi iz konkursne dokumentacije:
2) Пословни капацитет понуђача: услов је да понуђач нуди опрему произвођача који има
регистровано представништво и за коју постоји овлашћени сервис на територији Републике
Србије. Доказ: Приложити Изјаву о постојању преставништва и сервиса са подацима о називу,
адреси и броју телефона представништва и сервиса. Комисија може на захтев пре доношења
одлуке о избору најповољнијег понуђача да изврши проверу испуњености услова.
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Pitanje 8:
Na stranici 17. konkursne dokumentacije pod tačkom 7. Programski paket za virtuelno desktop
okruţenje naveli ste da je potrebna proizvođačka prodrška u trajanju od 3 godine. Molim Vas da
potvrdite da ćete prihvatiti kao jedino ispravnu ponudu ponuđača koji će na svom memorandumu
dostaviti Izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da nudi softver sa slededm „partnumberom" - HZ7-STD-10-3G-SSS-A.
Odgovor na pitanje 8:
Naručilac će kao ispravnu ponudu prihvatiti onu koja obuhvata proizvođačku podršku, a ponuđač
to moţe potvrditi dostavljanjem izjave gde pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću
tvrdi da je ponudio tačno navedeni proizvod sa odgovarajućim part-numberom.

Pitanje 9:
Na strani 17. konkursne dokumentacije, u tehničkoj specifikaciji za poziciju 7. Programski paket
za virtuelno desktop okruţenje, ste kao zahtev naveli „Proizvođačka podrška u trajanju od 3
godine". Molim vas da potvrdite da je potrebno dostaviti autorizaciju proizvođača u kojoj je
naznačeno da ponuđač ima pravo da ponudi i proda ponudeni software sa traţenom podrškom
proizvođača, naslovljenu na naručioca sa pozivom na broj nabavke
Odgovor na pitanje 9:
Ponuđači trebaju postupiti onako kako je navedeno u specifikaciji konkursne dokumentacije i
ispuniti i dodatne uslove predviđene konkursnom dokumentacijom a koji se odnose na finansijski i
poslovni kapacitet ponuđača.
Navodi iz konkursne dokumentacije:
2) Пословни капацитет понуђача: услов је да понуђач нуди опрему произвођача који има
регистровано представништво и за коју постоји овлашћени сервис на територији Републике
Србије. Доказ: Приложити Изјаву о постојању преставништва и сервиса са подацима о називу,
адреси и броју телефона представништва и сервиса. Комисија може на захтев пре доношења
одлуке о избору најповољнијег понуђача да изврши проверу испуњености услова.

Pitanje 10:
Na strani 18. konkursne dokumentacije, u tehničkoj specifikaciji za poziciju 8. Rack server, ste
kao zahtev naveli „min 3 godine proizvođačke garancije". Molim vas da potvrdite da je potrebno
dostaviti autorizaciju proizvođača u kojoj je naznačeno da proizvođač obezbeđuje navedenu
garanciju, kao i autorizaciju proizvođača za prodaju ponuđenog uredaja, naslovljene na narucioca
sa pozivom na broj nabavke.
Odgovor na pitanje 10:
Ponuđači trebaju postupiti onako kako je navedeno u specifikaciji konkursne dokumentacije i
ispuniti i dodatne uslove predviđene konkursnom dokumentacijom a koji se odnose na finansijski i
poslovni kapacitet ponuđača.
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Navodi iz konkursne dokumentacije:
2) Пословни капацитет понуђача: услов је да понуђач нуди опрему произвођача који има
регистровано представништво и за коју постоји овлашћени сервис на територији Републике
Србије. Доказ: Приложити Изјаву о постојању преставништва и сервиса са подацима о називу,
адреси и броју телефона представништва и сервиса. Комисија може на захтев пре доношења
одлуке о избору најповољнијег понуђача да изврши проверу испуњености услова.

Pitanje 11:
Na strani 31. konkursne dokumentacije, u tehničkoj specifikaciji za poziciju 1. Storage FAS2552
24x900gb dual controller sa 10Gb Network, ste kao zahtev naveli „Proizvođačka garancija 3
godine". Molim vas da potvrdite da je potrebno dostaviti autorizaciju proizvođača u kojoj je
naznačeno da proizvođač obezbeduje navedenu garanciju, kao i autorizaciju proizvođača za
prodaju ponuđenog uređaja, naslovljene na narucioca sa pozivom na broj nabavke.
Odgovor na pitanje 11:
Ponuđači trebaju postupiti onako kako je navedeno u specifikaciji konkursne dokumentacije i
ispuniti i dodatne uslove predviđene konkursnom dokumentacijom a koji se odnose na finansijski i
poslovni kapacitet ponuđača.
Navodi iz konkursne dokumentacije:
2) Пословни капацитет понуђача: услов је да понуђач нуди опрему произвођача који има
регистровано представништво и за коју постоји овлашћени сервис на територији Републике
Србије. Доказ: Приложити Изјаву о постојању преставништва и сервиса са подацима о називу,
адреси и броју телефона представништва и сервиса. Комисија може на захтев пре доношења
одлуке о избору најповољнијег понуђача да изврши проверу испуњености услова.

Pitanje 12:
Na stranici 21. Konkursne dokumentacije u tehničkoj specifikaciji za poziciju 5. Fotokopir/
Štampač A3 crno/beli - Kyocera Ecosys FS-6525, ste kao zahtev naveli "Garancija min. 2 godine
Hi maks. od proizvođača." Molim Vas da potvrdite da je potrebno dostaviti autorizaciju
proizvođača u kojoj je naznačeno da proizvođač obezbeđuje navedenu garanciju, kao i autorizaciju
proizvođača za prodaju ponudenog dobra, naslovljena na naručioca sa pozivom na broj javne
nabavke.
Odgovor na pitanje 12:
Ponuđači trebaju postupiti onako kako je navedeno u specifikaciji konkursne dokumentacije i
ispuniti i dodatne uslove predviđene konkursnom dokumentacijom a koji se odnose na finansijski i
poslovni kapacitet ponuđača.
Navodi iz konkursne dokumentacije:
2) Пословни капацитет понуђача: услов је да понуђач нуди опрему произвођача који има
регистровано представништво и за коју постоји овлашћени сервис на територији Републике
Србије. Доказ: Приложити Изјаву о постојању преставништва и сервиса са подацима о називу,
адреси и броју телефона представништва и сервиса. Комисија може на захтев пре доношења
одлуке о избору најповољнијег понуђача да изврши проверу испуњености услова.
Sluţba za javne nabavke
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