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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 17/16 - НАДЗОР И ОДРЖАВАЊЕ ИТ СИСТЕМА 

РХМЗ-А СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 17/16 – Надзор и одржавање ИТ система 
РХМЗ-а са уградњом резервних делова, постављенa су следећа питања понуђача: 
 
Питањe 1: 
 
“Konkursnom dokumentacijom za nadzor i održavanje IT sistema RHMZ sa ugradnjom 
rezervnih delova je definisano da je predmet održavanja: 
 

Aktivna mrežna komunikaciona oprema  
lnfrastruktura skladišta podataka  
Serverska infrastruktura 
HPC sistemi 
Virtuelna infrastruktura 
Aplikativni softver za obradu GTS podataka Massage Switching System 

 
Pored toga, zahtevano je da korisnik može da koristi konsultantske usluge ponuđača, 
između ostalog i za upoznavanje i savetovanje korisnika o drugim novostima koje se 
tiču SOFTWAREa. 
 
Dodatno, u okviru dodatnih uslova je zahtevano da ponuđač poseduje Corobor System 
Partner Status. 
 
S obzirom na to da je navedeni softver proizvođača Corobor vrlo specifičan i da ne 
postoji veći broj partnera izuzetno je ograničena konkurencija i time povređeno jedno od 
osnovnih načela Zakona o javnim nabavkama, odnosno povređen je član 10. Zakona o 
javnim nabavkama. 
 
lmajući u vidu dodatni uslov ponuđačima je onemogućeno da za održavanje 
pomenutog softvera angažuju podizvođača, već bi morali da nastupe kao grupa 
ponuđača što nije izvodljivo jer jedan ponuđač ne može da preda više ponuda (bilo 
samostalno bilo kao član grupe ponuđača). 
 
Kako bi izbegli kršenje zakona o javnim nabavkama, molimo vas da održavanje 
predmetnog softvera izuzmete iz ove javne nabavke ili u skladu sa članom 3 tačka 35 
ZJN nabavku oblikujete u više posebnih istovrsnih celina. 
 
Naglašavamo da je i logički i funkcionalno održavanje softvera potpuno nezavisno od 
održavanja ostale hardverske i virtuelne infrastrukture.” 

Одговор 1: 
 

Имајући у виду да је предмет набавке одржавање целокупне инфрастуктуре, из које се 
Corobor систем као део целине не може издвајати, те самим тим не може бити предмет 
посебне партије, односно набавке. Закон о јавним набавкама дозвољава 
потенцијалним понуђачима подношење заједничке понуде или ангажовање 
подизвођача, како из земље тако и из иностранства. Сматрамо да захтевима из 
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конкурсне документације не ограничавамо конкуренцију нити кршимо било који члан 
Закона о јавним набавкама. 

 
 

   Питањe 2: 
 

“U okviru konkursne dokumentacije zahtevano je da je ponuđač u poslednje tri godine 
realizovao više od 2 projekta virtuelizovanih desktop sa 20 tankih klijenata korišćenjem 
VMWare View. S obzirom na to da je predmet nabavke održavanje virtuelne infrastrukture 
(a ne nabavka i instalacija), kao i da se pod održavanjem virtuelne infrastrukture koja se 
odnosi na VMWare View zapravo podrazumeva prodaja VMWare supporta sa PN VU4-EN- 
A 10-G-SSS-C, kao i nabavka VMWare View Add-on sa PN VU4-EN-A 10-C, traženi dokaz 
je u suprotnosti sa članom 76 stav 6 Zakona o javnim nabavkama. 
 
Dodatno imajući u vidu da je predmet održavanja komunikaciona, serverska i ostala oprema koja 
predstavlja značajno kritičniju opremu u pogledu funkcionisanja kompletne 
infrastrukture, a da nije zahtevano da se za tu vrstu opreme prilažu bilo kakve referentne 
potvrde, jasno je da je navedeni uslov zahtevan radi dodatnog onemogućavanja 
konkurencije, molimo vas da navedeni uslov isključite iz konkursne dokumentacije jer ste 
ovim uslovom ponovo prekršili i član 10. Zakona o javnim nabavkama” 

 
   Одговор 2: 
 

Под успешно реализованим пројектом се подразумева како имплементација, тако и 
одржавање VDI система од стране понуђача, док се под одржавањем не подразумева 
подршка произвођача софтвера. 
 
Питањe 3: 
 
“Konkursnom dokumentacijom je zahtevano da korisnik može da koristi konsultantske 
usluge ponuđača, između ostalog i za obuke korisnika po specifikaciji postojećih 
treninga koje izvršilac obavlja u svom trening centru. Smatramo da je konkursnom 
dokumentacijom propušteno da se u okviru dodatnih uslova obezbedi dokaz da ponuđač 
poseduje trening centar.” 
 
Одговор 3: 

 
За постојање тренинг центра довољно је достављање изјаве понуђача са описом 
техничке опремљености тренинг центра. 
 
Питањe 4: 
 
“Konkursnom dokumentacijom je zahtevano da ponuđač između ostalog poseduje:  

 
HP Silver Server Status 
Gold NetApp Partner status 
 
Analizom vrste opreme koja je predmet održavanja primetno je da iako je predmet 
održavanja veći broj HP uređaja za skladištenje podataka, kao i HPC sistema, zahtevano je da 
ponuđač poseduje samo Silver kompetenciju za servere proizvođača HP, dok je za 
NetApp tražena Gold kompetencija iako je predmet održavanja samo jedan storidz. 
 
Pored toga, zahtevano je da ponuđač poseduje Enterprise nivo VMWare partnerstva, kao 
i da ima 3 VMWare sertifikovana inženjera, dok na primer za Cisco opremu nije 
navedeno koji nivo partnerstva je potrebno ponuđač da ima (a moglo bi biti očekivano 
da se zahteva Gold), niti je zahtevano da ponuđač ima sertifikovane inženjere bilo kog 
drugog proizvođača opreme. 
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I u ovom slučaju ukazujemo na povredu člana 10. Zakona o javnim nabavkama jer se 
korišcenjem ovog skupa dodatnih uslova po  pitanju poslovnog i kadrovskog kapaciteta 
dodatno onemogućava konkurencija.” 
  
Одговор 4: 
 
С обзиром је NetApp storage систем централна и најкритичнија тачка целокупне 
инфраструктуре, за одржавање је захтевано да понуђач има највиши ниво 
партнерства, за чије је постојање предуслов да понуђач има већи број сертификованих 
експерата. 
Серверски кластер за HPC и за виртуалну инфраструктуру, као и мрежна 
инфраструктура је у потпунсти редудантна и отказ било којег серверске или мрежне 
компоненте не може изазвати застој у раду, те је с тога довољан и нижи ниво 
партнерста. 
 
Питањe 5: 
 
“Poštovani, 
 
U vezi konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - Nadzor i održavanje IT sistema 
RHMZ-a sa ugradnjom rezervnih delova, broj 17/16, molimo da nam dostavite pojašnjenje u 
vezi sledećeg: 
 
-   Na strani 16 od 44, u vezi dokaza o ispunjenosti poslovnog kapaciteta, od ponuđača je 
zahtevano da potvrde o svom partnerskom statusu dostave u originalu ili overenoj kopiji, 
dok je na strani 17 od 44 navedeno da je dokaze o ispunjenosti uslova moguće dostaviti u 
vidu neoverenih kopija, te da Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da 
traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao 
najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. 
Imajući u vidu gore navedeno, molimo Vas da nam potvrdite da je dovoljno da dokazi o 
partnerskom statusu u neoverenim kopijama budu deo ponude.“ 
 
Одговор 5: 
 
Доказе о испуњености пословног капацитета, па самим тим и доказе о поседовању 
партнерских статуса, понуђачи могу доставити у виду неоверених копија, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
 
 
 

               Председник Комисије за јавну набавку 
 
 
               Периша Шундерић, дипл. мет. 
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