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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке - Набавка менаџмент
информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016,
достављенa су следећа питања, односно захтеви за додатним информацијама и
појашњењима у вези са припремањем понуде:
П И ТА Њ А
Питање 1:
С обзиром да се у захтеву тражи:
'' Уређај мора да препознаје велики број различитих апликација укључујући: Skype,
BitTorrent, eMule, UltraSurtf, као и апликације тунеловане у HTTP-у и HTTPS-у. ''
Колики је минимални број апликација које морају бити препознате?

Питање 2
Да ли је уместо фиксног уређаја за мрежну безбедност са: 8 x 1G SFP портова и 12 x
10/100/1000Base-T RJ45 портова , моуће понудити модуларан firewall са осам 1G бакарних
портова, и са два празна слота за додатна проширења.
У слот за додатна проширења могуће је убацити следеће типове мрежних модула:
·
2 портна 40GBase-F QSFP мрежна картица,
·
4 портна 10GBase-F SFP+ мрежна картица,
·
8 портна 10/100/1000 RJ45 мрежна картица,
·
4 портна 1000Base-F SFP мрежна картица,
·
2 портна 10GE Short-Range Fiber Bypass (Fail-Open) мрежна картица.
4 портна 10/100/1000Base-T RJ45 Bypass (Fail-Open) мрежна картица.
Ако је одговр потврдан, с обзиром да се у захтеву тражи само један firewall, због
повећања доступности у мрежи предлажемо да се у тендер унесе обавезна ставка:
4 портна 10/100/1000Base-T RJ45 Bypass (Fail-Open) мрежна картица.
4 портна 1000Base-F SFP мрежна картица,

Питање 3
Узимајући у обзир да је предмет набавке само један firewall, због повећања доступности
предлажемо да се као саставни део тендера унесе:
‘’редундантно напајање изменљиво у току рада, без прекида рада уређаја’’
Питање 4
У захтеву се тражи

'' Уређај мора да подржава VLAN таговање (IEEE 802.1q). Подршка за 4000 VLAN -ова''
Да ли ово значи да уређај мора да подржава минимум 4000 VLAN ID-јева или укупан број
креираних VLAN-ова ?
Питање 5
У захтеву је наведено да:
'' Уређај мора да подржава минимално 1000 SSL VPN корисника ''.
Да ли ово значи да уређај треба да садржи лиценцу за најмање 1000 SSL VPN корисника
или подршку за 1000 SSL VPN корисника уз накнадну куповину лиценци?

Питање 6
С обзиром да се у захтеву тражи ‘’Минимално 250000 конкурентних сесија ‘’
због могућности проширења, предлажемо да се као саставни део конкурсне
документације унесе ставка:
‘’могућност повећања броја конкурентних сесија до најмање 12 милиона убацивањем
додатне меморије ‘’

Питање 7:
На страни 75. конкурсне документације наведене су минималне техничке карактеристике
за штампач ласерски монохроматски где се тражи да уређај има колор LCD display touch
screen. Имајући у виду да на тржишту постоји само један модел штампача који
задовољава све техничке карактеристике, што је у супротности са Законом о јавним
набавкама, да ли ће наручилац прихватити уређај са петолињским LCD екраном И
нумеричком тастатуром?

Питање 8:
На страни 75. конкурсне документације наведене су минималне техничке карактеристике
за штампач ласерски монохроматски где се тражи да уређај има резолуцију штампе од
минимум 1200x1200dpi, да ли ће наручилац прихватити уређај са резолуцијом штампе од
1200dpi?
Питање 9:
На страни 74. конкурсне документације наведене су минималне техничке карактеристике
за мултифункцијски мрежни уређај где се тражи брзина од 50 страна у минути, да ли ће
наручилац прихватити уређај са брзином од 40 страна у минути?

Питање 10:
На страни 74. конкурсне документације наведене су минималне техничке карактеристике
за мултифункцијски мрежни уређај где се тражи минимални капацитет АДФ-а од 150
страна, да ли ће наручилац прихватитит уређај са капацитетом АДФ-а од 75 листова?
Питање 11:
На страни 74. конкурсне документације наведене су минималне техничке карактеристике
за мултифункцијски мрежни уређај где се тражи минимални капацитет резервних тонера
од 17.000 страна по боји, да ли ће наручилац прихватитит уређај са капацитетом
резервних тонера од 15.000 отисака бо боји?
Питање 12:
Да ли је комплетна околина виртуализована или има и физичких сервера ?
Питање 13:
Која количина front-end података треба да се backupira тј. колико је велик један full backup
свих сервера ?
Питање 14:
Која је платформа на коју се односи “…понуђеном платформом за виртуелизацију …” ?
Питање 15:
За колико корисника је потребно архивирање емаил-ова те који је емаил систем –
Exchange , Domino… ?

ОДГОВОРИ
1. Минимум 2000 апликација.
2. Може да се прихвати и модуларно решење са минимум 8 x 10/100/1000Base-T
RJ45, минимум 4 x 10/100/1000Base-T Bypass (Fail-Open) RJ45 и минимум 4 x SFP
уз могућност накнадне уградње 2 портна 40GBase-F QSFP мрежна картица.
3. Прихвата се и firewall који има редундантно напајање измењиво у току рада, без
прекида рада уређаја.
4. Уређај мора да подржава 4000 VLAN по уређају.
5. Уређај мора да има неведену функционалност. У случају да активирање
фунционаланости захтева лиценце, неопходна је и лиценца.
6. Уређај мора да подржава 250 000 конкурентих сесија. Могућност повећања броја
конкурентних сесија до најмање 12 милиона убацивањем додатне меморије није
неопходно.
7. Наручилац ће прихватити и уређај са петолинијским LCD екраном и нумеричком
тастатуром.
8. Наручилац ће прихватити и ласерски штампач са резолуцијом 1200 dpi.
9. Наручилац ће прихватити и уређај са брзином од 40 страна у минути.

10. Наручилац ће прихватити и уређај са капацитетом АДФ-а од 75 листова.
11. Наручилац ће прихватити и уређај са капацитетом резервних тонера од 15.000
отисака по боји.
12. У конкурсној документацији у оквиру тачке 4.4 јасно и недвосмислено описан
технички захтев харверске инфраструктуре која је предмет јавне набавке.
13. У конкурсној документацији у оквиру тачке 4.4 јасно је дефинисан захтев да
софтвер који се нуди мора да обезбеди backup за све виртуалне машине које се
налазе под виртуалном инфраструктуром која је предмет јавне набавке невезано за
количину података.
14. Захтевана платформа за виртуализацију је јасно описана у конкурсној
документацији у тачки 4.4 у делу „Софтвер за виртуализацију сервера ( Server
Virtualisation Software)“.
15. Неопходно је да понуђени софтвер подржава захтеване е-mail платформе независно
од броја корисника.
НАПОМЕНА: У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ови одговори
на постављена питања представљају појашњење Конкурсне документације за набавку
менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број
6/2016 и постају њен састaвни део.
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