
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-46/2016-12/7 

Датум: 10. октобар 2016. године 

Б е о г р а д 

 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- успостављање инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing) - 

редни број 27/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6. 

октобра 2016. године у 17.34 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 197. Конкурсне документације захтевана хардверска инфраструктура 

је наведених карактеристика за мулти нод сервер, између осталог:  

 2U Сервер – да ли је прихватљиво понудити сервер величине 4U? 

 2xHaswell 6C/12T E5-2620V3 2.4G 15M 8GT по ноду – да ли је прихватљиво 

понудити процесор сличних карактеристика новије генерације (V4)? 

 Највише до 1TB ECC REG по ноду – с обзиром на то да је захтевано 64GB, 

да ли је прихватљиво понудити сервере прошириве до 512GB? 

 6x2.5" 600GB SAS 12Gb/s 15K RPM – да ли се захтевана количина дискова 

односи на нод или на целокупни мулти нод сервер? 

 HW raid са RAID 12Gbit 0, 1, 5, 6, 10, 50 подршком – с обзиром на то да је 

тражена подршка за 6 дискова, да ли је неопходно понудити RAID 

контролер који подржава RAID 6 и 50? 

1. Одговор Комисије: 

 2U Сервер – поменута карактеристика се тражи из разлога што постоје 

предвиђени капацитети инфраструктуре за овај систем, тако да Наручилац 

остаје при својим захтевима и Конкурсна документација се не мења. 

 2xHaswell 6C/12T E5-2620V3 2.4G 15M 8GT по ноду – Наручилац је у 

документацији предвидео минималне функционалности које понуђени 

хардвер треба да испуњава. Уколико понуђачи понуде опрему са истим или 

бољим карактеристикама од дефинисаних конкурсном документацијом, 

понуда се неће сматрати неприхватљивом. 

 Највише до 1TB ECC REG по ноду – овај захтев се односи на чињеницу да 

ће се систем проширивати. Наручиоцу је битно да постоји могућност 

проширења до дефинисаних вредности у Конкурсној документацији, тако да 

Наручилац остаје при својим захтевима и Конкурсна документација се не 

мења. 



 6x2.5" 600GB SAS 12Gb/s 15K RPM – „6x2.5" 600GB SAS 12Gb/s 15K RPM“ 

је тражени број дискова по ноду. 

 HW raid са RAID 12Gbit 0, 1, 5, 6, 10, 50 подршком – За RAID 6 је потребно 

минимум 4 диска, а за RAID 50 минимум 6 дискова, тако да Наручилац 

остаје при својим захтевима и Конкурсна документација се не мења. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 197. Конкурсне документације захтевана хардверска инфраструктура 

је наведених карактеристика за уређај за складиштење података, између осталог:  

 1U сервер – да ли је прихватљиво понудити сервер величине 2U? 

 2x Haswell 8C/16T E5-2630V3 2.4G 20M 8GT по ноду – да ли је прихватљиво 

понудити еквивалентни процесор новије генерације (V4)? 

 Up to 1.5TB ECC REG по ноду – с обзиром на то да је захтевано 256GB, да 

ли је прихватљиво понудити сервере прошириве до 1Т? 

 8x Hot swap NVMe 2.0TB, PCIe 3.0 – анализом тржишта смо установили да 

само један произвођач има могућност да одговори на овај технички захтев; 

да ли је прихватљиво понудити мањи број Hot swap NVMe PCIe 3.0 већег 

капацитета? 

 2x Hot swap SSD 100GB, SATA 6Gb/s – да ли је прихватљиво понудити 

дискове већег капацитета исте технологије? 

2. Одговор Комисије: 

 1U сервер –  поменута карактеристика се тражи из разлога што постоје 

предвиђени капацитети инфраструктуре за овај систем тако да наручилац 

остаје при својим захтевима и Конкурсна документација се не мења. 

 2x Haswell 8C/16T E5-2630V3 2.4G 20M 8GT по ноду –  наручилац је 

Конкурсном документацијом предвидео минималне функционалности које 

понуђени хардвер треба да испуњава. Уколико понуђачи понуде опрему са 

истим или бољим карактеристикама од дефинисаних документацијом, 

понуда се неће сматрати неприхватљивом.  

 Up to 1.5TB ECC REG по ноду – овај захтев се односи на чињеницу да ће се 

систем проширивати и наручиоцу је битно да постоји могућност проширења 

до дефинисаних вредности у Конкурсној документацији, тако да наручилац 

остаје при својим захтевима и Конкурсна документација се не мења. 

 8x Hot swap NVMe 2.0TB, PCIe 3.0 – анализом тржишта утврђено је да више 

произвођача може да задовољи тражени услов „8x Hot swap NVMe“, између 

осталих и Advantech, Supermicro, Exxact Corporation и други тако да 

наручилац остаје при својим захтевима и Конкурсна документација се не 

мења. 

 2x Hot swap SSD 100GB, SATA 6Gb/s – наручилац је Конкурсном 

документацијом предвидео минималне функционалности које понуђени 

хардвер треба да испуњава. Уколико понуђачи понуде опрему са истим или 

бољим карактеристикама од дефинисаних Конкурсном документацијом, 

понуда се неће сматрати неприхватљивом. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 202. у делу 3.2 Конкурсне документације захтевано је да је понуђач у 

периоду од 26. децембра 2012. године до дана подношења понуде савесно и 

поштено пружио услуге имплементације система за издавање електронског 

временског жига (TSA) за једног референтног наручиоца који је државни орган, 

орган територијалне аутономије или локалне самоуправе. Молимо вас да овај 

захтев преформулишете или избришете, с обзиром на то да имплементација 



временског жига (TSA) није предмет ове јавне набавке, већ само његова 

интеграција са понуђеном платформом, и да је само једна фирма имплементирала 

системе временског жига у Републици Србији. 

3. Одговор Комисије: 

На страници 195. Конкурсне документације Подсистем 2, у делу Систем за 

електронско потписивање и TSA, детаљно је објашњено зашто се користи 

временско жигосање. Самим тим сматрамо да тврдње не стоје, те да је експертиза у 

овом домену неопходна, тако да наручилац остаје при својим захтевима и 

Конкурсна документација се не мења. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марио Малетић, дипломирани правник;  

- Владимир Пејчић, дипломирани правник;  

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада;  

- Јована Михајловић, дипломирани правник; 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


