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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СЕРВЕРСКЕ ПЛАТФОРМЕ,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 21/2016

Због техничке грешке:
1. У опису сервера тип 1, на страни 6/56 Конкурсне документације, као и у обрасцу
понуде – образац број 1 и то:
-

Аутоматско обавештавање администратора о свим отказима и неисправностима, као и
предикцију кварова на дисковима, меморијским модулима, напајањима, вентилаторима и
процесорима путем е-маила или слањем поруке преко адмнистраторске конзоле; entry
server configuration, drivers, storage backup server за поновно учитавање image-а ако се
појави проблем на non-volatile медиа Secure Digital NAND Flash card, капацитета мин.
8GB инсталирано у шасији

мења се и гласи:
-

Аутоматско обавештавање администратора о свим отказима и неисправностима, као и
предикцију кварова на дисковима, меморијским модулима, напајањима, вентилаторима и
процесорима путем е-маила или слањем поруке преко адмнистраторске конзоле; entry
server configuration, drivers, storage backup server за поновно учитавање image-а ако се
појави проблем на non-volatile медиа Secure Digital NAND Flash card, капацитета мин.
8GB инсталирано у шасији, унутар шасије инсталиране редундантне SD картице за filesafe хипервизоре минимум капацитета од 16GB свака

Измена у делу у обрасца понуде – образац бр 1 дата је у прилогу.

1

меморије мора бити минимум 512
GB DDR4, фреквенције мин. 2400
MHz, а да меморијски модули
подржавају ECC
- Инсталиран интерни DVD +/- RW
дриве-а
- Минимум четири интегрисана Eth
1Gbps ports који подржавају IEEE
802.3аz стандард
- минимум два Single Port 8GB
Fibre Channel HBA
- Минимално 5 USB 2.0 ports (два
на предњој страни и два са задње
стране, а један унутар кућишта)
- покретање система треба да се
обавља са не мање од (3) Media
Secure Digital NAND Flash card,
укључујући да мин (2) мора да
подржавају дата mirroring
- Backplane на северу мора да
подржава минимално 8 места за
дискове и да има подршку за
уградњу SAS drives, NL-SAS, SSD
- Минимално шест PCIe 3.0 slots и
додатни слот за RAID controller
- Минимално 6 вентилатора за
хлађење, који су hot-swapp, изузев
вентилатора у напајањима
- Минимално два напајања, hotswapp, снаге 750 W
- могућност за монтажу у 19 " rack
ормар, са шинама за монтажу које
омогућавају потпуно извлачење
сервера из ормара
- Максимална висина кућишта
сервера треба да буде 2У
- hаrdwаrе i sоftwаrе за удаљено
управљање и надгледање без
потребе за додатном инсталацијом
софтwаре и агената серверу, који
треба да омогући: удаљено
рестартовање, паљење и гашење
сервера (укључујући учитавање са
оптичког диска);
- Удаљена конзола за управљање:
екран, тастатура и могућност
праћења комплетног процеса
стартовања сервер (укључујући
POST), уз истовремено повезивање
до 4 корисника и интеракције у
режиму порука. Удаљени приступ
на серверску конзолу за управљање
кроз WEB претраживач
- Аутоматско обавештавање
администратора о свим отказима и
неисправностима, као и предикцију
кварова на дисковима,
меморијским модулима,
напајањима, вентилаторима и
процесорима путем е-маила или
слањем поруке преко
адмнистраторске конзоле; entry
server configuration, drivers, storage
backup server за поновно учитавање
image-а ако се појави проблем на
non-volatile медиа Secure Digital
NAND Flash card, капацитета мин.
8GB инсталирано у шасији;
- сервер мора да има hаrdwаrе i

меморије:
Фреквенције:
- Инсталиран:
- Минимум:
- минимум:
- Минимално:
- покретање система:

- Backplane на северу мора да
подржава:
- Минимално:
- Минимално:
- Минимално:
- могућност за монтажу у 19 "
rack ормар:
- Максимална висина кућишта
сервера:
- hаrdwаrе i sоftwаrе:
који треба да омогући:

- Удаљена конзола за
управљање:

- Аутоматско обавештавање
администратора:

- сервер мора да има:
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2. на страни 2/56 део назива јавне набавке и то:
''за јавну набавку мале вредности серверске платформе''
мења се и гласи:
''за јавну набавку серверске платформе, у отвореном поступку''
3. У поглављу XII на страни 54/56 седми пасус:
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
мења се и гласи:
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Комисија за јавну набавку

