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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке услуге 
одржавања система за складиштење података за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/15-63 

 
 

             Дана 19.10.2015. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-1-68/15-5 
од 20.10.2015. године, за појашњењем у вези поступка јавне набавке услуге одржавања система за 
складиштење података за потребе РФЗО, ЈН бр. 404-1-208/15-63, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
 
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „У тачки III Техничка спецификација је наведен списак EMC сториџ система. 
Молимо Вас да појасните техничку спецификацију, односно да нам наведете број и тип 
дискова, као и број и тип евентуалних додатних полица за сваки сториџ систем посебно.“ 
 
 
Одговор:  
 
1.1. Наручилац врши измену КД на страни 5. у табели тако што додаје колону „ОПИС“ па 
уместо: 
 

1 Серијски број Систем за складиштење података - Нови 
Сад Количина Година набавке 

 CKM00100300460 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2010 

2 Серијски број Систем за складиштење података - Београд Количина Година набавке 

 CKM00100300459 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2010 
3 Серијски број Систем за складиштење података - Ниш Количина Година набавке 

 CKM00100300320 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2010 

4 Серијски број Спецификација опреме за одржавање - 
Дирекција Количина Година набавке 

 CKM00083800907 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2008 

5 Серијски број Спецификација опреме за одржавање - 
Дирекција Количина Година набавке 

 CKM00083800906 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2008 

6 Серијски број Систем за складиштење података - 
Дирекција Количина Година набавке 

 SL7E1100600062 EMC CLARiiON AX4-5Storage System 1 комад 2010 

 
сада стоји  
 

1 Серијски број Систем за складиштење података - 
Нови Сад Количина Година набавке Опис 

 CKM00100300460 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2010 

Sadrži jedan 
enclosure od 
15 slotova, 8 
zauzeta sa 

diskovima tipa 
SATA II, od 

toga tri diska u 
garanciji 

2 Серијски број Систем за складиштење података - 
Београд Количина Година набавке Опис 

 CKM00100300459 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2010 Sadrži jedan 



 
enclosure od 
15 slotova, 11 

zauzeta sa 
diskovima tipa 

SATA II, svi 
diskovi u 
garanciji 

3 Серијски број Систем за складиштење података - 
Ниш Количина Година набавке Опис 

 CKM00100300320 EMC Clarion storage CX4-120C 

1 комад 2010 

Sadrži jedan 
enclosure od 
15 slotova, 9 
zauzeta sa 

diskovima tipa 
SATA II, od 

toga tri diska u 
garanciji 

4 Серијски број Спецификација опреме за 
одржавање - Дирекција Количина Година набавке Опис 

 CKM00083800907 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2008 

Sadrži dva 
enclosure po 
15 slotova, 

jedan ima 10 
diskova tipa 

FC, a drugi 12 
diskova tipa 

SATA II 

5 Серијски број Спецификација опреме за 
одржавање - Дирекција Количина Година набавке Опис 

 CKM00083800906 EMC Clarion storage CX4-120C 1 комад 2008 

Sadrži dva 
enclosure po 
15 slotova, 

jedan ima 10 
diskova tipa 

FC, a drugi 12 
diskova tipa 
SATA II, od 
toga jedan 

SATA II je u 
garadnciji. 

U rezervi jedan 
SATA II i dva 

FC diska. 

6 Серијски број Систем за складиштење података - 
Дирекција Количина Година набавке Опис 

 SL7E1100600062 EMC CLARiiON AX4-5Storage System 1 комад 2010 

Sadrži jedan 
enclosure od  
12 slotova, 6 
zauzetih sa 
diskovima 
SATA II, od 
toga dva u 
garanciji. U 
rezervi tri 

SATA II diska 
 
 
1.2. Наручилац нису потребне додатне полице јер се набавка односи на одржавање 
постојећих система за складиштење података. 
 
2. Питање: „Молимо да потврдите да су сви наведени сториџи са свим својим елементима у 
исправном и функционалном стању. “ 
 
Одговор: Наручилац врши измену КД на страни 5. у испод табеле тако што додаје следећу 
напомену: 
 
„Од опреме која је предмет одржавања неисправне су две батерије за storage CX4-120, једна 

се налази у Дирекцији а друга у Нишу. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Уколико је понуђачу за припрему одговарајуће понуде потребно да обиђе локацију опреме, то 

је могуће урадити уз предходну најаву. 
Особа за контакт: Марија Поповић, број тел.011/2053-717, мобилни тел. 064/8522-602, сваког 

радног дана од 07:30 – 15:30.“ 
 

 Наручилац ће објавити пречишћен текст конкурсне документације на Порталу Управе за јавне 
набавке и интернет страници, са наведеним изменама. 
 

 
Комисија за јавну набавку. 

 
57015.114/42 


