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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
БР. 27/17 - МОДЕРНИЗАЦИЈА РАЧУНАРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ РХМЗ-А
За јавну набавку у отвореном поступку бр. 27/17 – Модернизација рачунарске
инфраструктуре РХМЗ-а, постављенa су следећа питања понуђача:
Питање 1:
“Konkursnom dokumentacijom je zahtevano da ponuđači ispunjavaju dodatne uslove po pitanju
tehničkog i kadrovskog kapaciteta odnosno da poseduju određene nivoe partnerstva sa
proizvođačima NetApp, VMWare i Veeam, kao i određeni sertifikovan kadar za iste proizvođače.
Istovremeno, konkursnom dokumentacijom, odnosno tehničkom specifikacijom su definisane
tehničke karakteristike koje je potrebno da zadovoljava uređaj za skladištenje podataka.
Napominjemo da nigde u konkursnoj dokumentaciji nije definisano da uređaj za skladištenje
podataka mora biti NetApp, pa zahtev da ponuđač poseduje Gold status partnerstva sa Netappom,
da poseduje autorizaciju za nastup u predmetnoj javnoj nabavci, kao i da poseduje kadrovski
kapacitet koji se odnosi na konkretne sertifikate za instalaciju Netapp uređaja, kao i da, kako je
definisano u okviru zahtevanog poslovnog kapaciteta, ima reference isključivo za Netapp jasno
ukazuje na grubo kršenje Zakona o javnim nabavkama.
Konkretno, naručilac se pozvao na tehničke specifikacije koje označavaju dobra određene
proizvodnje i tako napisane tehničke specifikacije daju prednost jednom proizvođaču, odnosno
vode eliminaciji ostalih ponuđača. Ovim je prekršen član 72. stav 1. i 3, odnosno naručilac je
načinio prekršaj definisan članom 169. stav 1, tačka 4.
Imajući u vidu sve navedeno, odnosno činjenicu da je naručilac koristio diskriminatorske uslove i
tehničke specifikacije, prekršeno je i jedno od osnovnih načela – načelo obezbeđivanja
konkurencije definisano članom 10. Zakona o javnim nabavkama.
U prilog svemu iznetom napominjemo da naručilac nije zahtevao nikakve dodatne uslove koji se
tiču opreme proizvođača HP koja je takođe predmet nabavke i instalacije (proširenja postojećih
blade šasija i servera).
Molimo Vas da izvršite izmene konkursne dokumentacije i u pogledu tehničkih specifikacija kako
ne bi bio favorizovan proizvođač Netapp, kao i u okviru dodatnih uslova koji se odnose na
kadrovski, tehnički i poslovni kapacitet.”
Одговор 1:
С обзиром да наручилац већ поседује сториџ уређај Netapp FAS2240 (продукциони сториџ),
што је наведено на страни 5 од 55 Kонкурсне документације, планирано је будуће
формирање јединственог сториџ кластера од постојећег и новог уређаја, а у циљу повећања
перформанси и капацитета сториџ система.
На основу наведеног, наручилац захтева да понуђач располаже кадровима са одговарајућим
знањем и искуством у раду са Netapp сториџ системима, сертификатима, референцама које
доказује и нивоом партнерства.
Предмет понуде може бити сториџ систем било ког произвођача који испуњава захтеване
техничке карактеристике, уколико тај систем у будућности може да формира кластер
са постојећим Netapp системом.
Наручилац остаје при захтевима наведеним у конкурсној документацији..
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Питање 2:

Одговор 2:
Наручилац нема обавезу да објави процењену вредност јавне набавке у складу са
чл. 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

за Комисију за јавну набавку

Периша Шундерић, дипл. мет.
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