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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке: Набавка кластер сервера са софтвером за потребе Републичког фонда 
за здравствено осигурање, редни број набавке: 404-1-105/15-93 
 

Дана 28.12.2015. године заинтересовано лице обратило се за појашњењем у поступку јавне 
набавке: Набавка кластер сервера са софтвером за потребе Републичког фонда за здравствено 
осигурање, редни број набавке: 404-1-105/15-93, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
  Питања заинтересованог лица и одговори Комисије: 
  

Питањe бр. 1: 
 „С обзиром на то да наведена лиценца „покрива“ 2 Core-a, молимо вас да нам одговорите да 
ли је потребно понудити 4 ове лиценце или 8, колико је наведено у опису?“ 
 
 Одговор бр 1: 
 Конкурсна документација и техничка спецификација указују на 2 сервера који ће радити у 
актив-пасив кластер конфигурацији, инсталираће се 2 назначена Win Srv-a дефинисана Microsoft 
каталошким бројем (за сваки сервер по један) и 2 SQL SRV-a са 8 у спецификацији назначених 
лиценци за SQL SRV (2 сервера у актив-пасив конфигурацији имају по 2 процесора а сваки процесор 
по 8 језгара а назначени софтверски пакет обухвата 2 лиценце – потребно је лиценцама покрити 
најмање 16 активних језгара, односно потребно је испоручити најмање 8 назначених лиценци за SQL 
SRV). 
 Питање бр. 2: 
 „Да ли је потребно понудити право на нове верзије у трајању од 2 године или је довољно 
понудити тренутно актуелну верзију SQL Enterprise 2014, са правом downgrade-a на претходне 
верзије?“ 
 
 Одговор бр. 2: 
 Спецификацијом се траже сва она права у вези софтвера која су дефинисана Microsoft 
каталошким бројем  назначеним у спецификацији а који се односи на Select Plus уговор и припадајући 
Software Assurance. 
  

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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