РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 000-404-01-128/2014-G0085
Датум: 11.04.2014. године
Београд

Предмет: Измене и допуне Конкурсне документације
број: 000-404-01-128/2014-G0085 од 31.03.2014. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/2012), у
поступку јавне набавке добара: рачунарско комуникационе опреме зa систем контроле
игара на срећу за потребе Пореске управе, покренуте у складу са чланом 32. Закона о
јавним набавкама, по позиву објављеном на порталу јавних набавки од 31.03.2014. године,
наручилац је извршио измену Конкурсне документације број: 000-404-01-128/2014-G0085
од 31.03.2014. године и то:
1) У конкурсној документацији на страни 4/40 у табели након редног броја 7.
додају се редни бројеви 7a. и 7б.
7а.

Network Time Servers - NetClock Network Time Server Model
9483 NENA-compliant GPS Master Clock – ''или
одговарајући''

7б.

Blade сервер - HP BL460c G8 E5-2630v2 6-Cores 64GB CTO
Blade server

1 комад

3

комада

2) У конкурсној документацији на страни 4/40 и 5/40
у табели 1. Назив и
количина предмета набавке, редни број 1. BLADE ШАСИЈА, 2. ИНТЕГРИСАНИ
BLADE STORGE СИСТЕМ и 3. BLADE СЕРВЕР ТИП 1 брише се део текста који
гласи:
Гаранција

Минимум 3 године гаранције призвођача on-site за рад, делове и
инсталирани софтвер

Гаранција

Минимум 3 године гаранције призвођача on-site за рад, делове и
инсталирани софтвер

Гаранција

Минимум 3 године гаранције призвођача on-site за рад, делове и
инсталирани софтвер

3) У конкурсној документацији на страни 6/40 за ставку под редним бројем 4.
BLADE СЕРВЕР ТИП 2, 5. BLADE СЕРВЕР ТИП 3 и 6. УПС брише се део
текста који гласи:
Гаранција

Минимум 3 године гаранције призвођача on-site за рад, делове и
инсталирани софтвер

Гаранција

Минимум 3 године гаранције призвођача on-site за рад, делове и
инсталирани софтвер

Гаранција

Минимум 3 године гаранције призвођача on-site за рад, делове и
инсталирани софтвер

4) У конкурсној документацији после стране 6/40 додаје се страна 6а/40 која
гласи:
Network Time Servers - NetClock Network Time Server Model 9483 NENAcompliant GPS Master Clock – ''или одговарајући'' – комада 1:









Stratum 1 NTP v2, v3, v4 Time Server
Precision GPS time reference with available OCXO internal time-keeping
Supports internal audits including: audit trails, time-stamped records, log files, data
archiving
Ethernet 10/100 Base-T (additional 3-network Gig-E option)
Optional PTP master/slaves
IPv4/IPv6 dual stack
Integral AC power (additional DC back-up option for power redundancy)
RoHS compliant/UL approved
Blade сервер - HP BL460c G8 E5-2630v2 6-Cores 64GB CTO Blade server – комада 3

 Mинимум 2x Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz /1333MHz/15MB тип процесора или
јачи
 Минимум 64 GB RAM меморије
 Минимум 2x 300GB 2.5in SFF G2HS 15K 6Gbps SAS HDD
 Минимум 2x 10Gb конекција ка интерконекционим модулима у шасији са
могућношћу партиционисања 10 Gb конекције на 3 LAN linka
 Минимум 2x 8 Gb FC конекција ка интерконекционим модулима у шасији
 Сваки blade сервер мора да има редундантне конекције ка шасији
 Инсталација и повезивање у постојећу шасију HP BLc7000 BCS CTO Enclosure са
инсталираним HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt.

5) У конкурсној документацији на страни 7/40 у наслову Монтажа опреме ће се
извршити на следећи начин, у тачки 2. додаје се део текста који гласи: „Network
Time Servers - NetClock Network Time Server Model 9483 NENA-compliant GPS Master Clock –
''или одговарајући''(комада 1)

6) У конкурсној документацији на страни 7/40 у одељку под насловом Монтажа
опреме ће се извршити на следећи начин, након тачке 2. додаје се тачка 3. која
гласи:
„ У постојећи HP rack орман и постојећу шасију HP BLc7000 BCS CTO Enclosure
уграђују се (комада 3) Blade сервер - HP BL460c G8 E5-2630v2 6-Cores 64GB
CTO Blade server.“
7) У конкурсној документацији на страни 9/40 у одељку под насловом Технички
капацитет понуђача и ауторизација произвођача под тачком Г) мења се део
текста:
„Услов – произвођачка гаранција и сервисирање: „Понуђач мора да обезбеди
сервисирање предметне опреме у гарантном року у сопственој сервисној мрежи
или преко овлашћеног сервиса.“
тако да сада гласи :
„Услов – произвођачка (односно произвођачка/понуђачка гаранција за ставку
7а из табеле 1. Назив и количина предмета набавке страна3/40 конкурсне
документације)
гаранција и сервисирање: Понуђач мора да обезбеди
сервисирање предметне опреме у гарантном року у сопственој сервисној мрежи
или преко овлашћеног сервиса. „
Даље:
У одељку под Д) Услов: Произвођачка ауторизација (МАФ) након текста
„Понуђач мора доставити Ауторизацију (овлашћење, потврда или сл.)
произвођача или представништва произвођача за територију Републике Србије, за
сва добра из Техничке спецификације предмета јавне набавке“ додаје се део
текста „осим добра под редним бројем 7а из Табеле 1: Назив и количина
предмета набавке, страна 3/40 конкурсне документације.“
8) У конкурсној документацији на страни 12/40 у одељку Технички капацитет
понуђача и ауторизација произвођача, под тачком Г) Доказ,: Потребно је да
понуђач достави произвођачку гаранцију за понуђену опрему, додаје се део
текста који гласи:“ осим тачке 7а из Табеле 1: Назив и количина предмета
набавке, страна 3/40 конкурсне документације за коју понуђач доставља
произвођачку или понуђачку гаранцију.
9) У конкурсној документацији на страни 16/40 и 17/40 тачке 8.2. Гаранти рок и
одржавање брише се део текста који гласи:

„У складу са захтевом датим у техничкој спецификацији предмета набавке.
Понуђач је у обавези да да произвођачку гаранцију за добра која су предмет
набавке, а која не може бити краћа од 36 месеци од дана испоруке добара, и која
укључује рад овлашћеног сервисера, одзив сервисера на локацији наручиоца следећи
радни дан од дана пријаве квара и бесплатне резервне делове.“
и додаје се део текста који гласи:
„За понуђена добра од 1-7 из Табеле 1. Назив и количина предмета набавке, страна
3/40 конкурсне документације Понуђач је у обавези да даје произвођачку гаранцију за
добра која су предмет јавне набавке, која не може бити краћа од 36 месеци, а која
укључује бесплатне резервне делове, рад овлашћеног сервисера и одзив сервиса на
локацији корисника. Време од пријаве квара до повраћаја функционалности је 6 сати
(24x7x6).
За понуђена добра под тачком 7а из Табеле 1. Назив и количина предмета набавке,
страна 3/40 конкурсне документације
понуђач је у обавези да да
произвођачку/понуђачку гаранцију за добра која су предмет јавне набавке, која не може
бити краћа од 36 месеци, а која укључује бесплатне резервне делове, рад овлашћеног
сервисера и одзив сервиса на локацији корисника следећи радни дан од дана пријаве
квара.
За понуђена добра под тачком 7б из Табеле 1. Назив и количина предмета набавке,
страна 3/40 конкурсне документације понуђач је у обавези да произвођачку гаранцију,
која не може бити краћа од 12 месеци, а која укључује бесплатне резервне делове, рад
овлашћеног сервисера и одзив сервиса на локацији корисника. Време од пријаве квара до
повраћаја функционалности је 6 сати (24x7x6)“.
10) У Конкурсној документацији у Обрасцу понуде, на страни 27/40, у табели
СЕРВЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА након редног броја 7. додају се 7а. и 7б. и:
7а. Network Time Servers - NetClock

7б.

Network Time Server Model 9483
NENA-compliant GPS Master
Clock – ''или одговарајућа''
Blade сервер - HP BL460c G8
E5-2630v2 6-Cores 64GB CTO
Blade server

Ком.

1

Ком.

3

11)У Обрасцу понуде, на страни 27/40, у табели након текста гарантни период за
понуђана добра (не краће од 36 месеци) додаје се тако да гласи:

Гарантни период за понуђена добра 1-7а из табеле
Назив и количина предмета набавке, страна 3/40
конкурсне документације.
(не краће од 36 месеци)
Гарантни период за понуђена добра под тачком 7б
из табеле Назив и количина предмета набавке,

страна 3/40 конкурсне документације:
(не краће од 12 месеци)
12) У Прилогу VII Модел уговора на страни 28/40, у табели у члану 1. Уговора након
редног броја 7. додаје део текста који гласи:
7а. Network Time Servers - NetClock

7б.

Network Time Server Model 9483
NENA-compliant GPS Master
Clock – ''или одговарајући''
Blade сервер - HP BL460c G8
E5-2630v2 6-Cores 64GB CTO
Blade server

Ком.

1

Ком.

3

13) У Прилогу VII Модел уговора на страни 30/40, у члану 6. Уговора под насловом
ГАРАНТНИ ПЕРИОД мења се део текста:
„Добављач је у обавези да понуди произвођачку гаранцију у трајању од
________________(минимум 36 месеци) on-site за радове, делове и инсталирани софтвер.
Добављач је у обавези да понуди произвођачку гаранцију која подразумева:
За време трајања гарантног периода Добављач се обавезује да по позиву врши
бесплатно сервисно одржавање испоручене опреме.
Одзив овлашћеног сервисера понуђача или произвођача на локацији наручиоца је
следећег радног дана од дана пријаве квара.
Добављач се обавезује да током трајања гарантног париода на испорученој опреми
врши отклањање кварова, обезбеди бесплатне резервне делове и рад овлашћеног
сервисера.“
тако да сада гласи:
„За понуђена добра од 1-7 из члана 1. овог уговора понуђач је у обавези да даје
произвођачку гаранцију за добра која су предмет јавне набавке, која износи
________________месеци (не краће од 36 месеци), а која укључује бесплатне резервне
делове, рад овлашћеног сервисера и одзив сервиса на локацији корисника. Време од
пријаве квара до повраћаја функционалности је 6 сати (24x7x6).
За понуђена добра под тачком 7а из члана 1. овог уговора понуђач је у обавези да
да произвођачку/понуђачку гаранцију за добра која су предмет јавне набавке, која износи
_____________месеци (не краће од 36 месеци), а која укључује бесплатне резервне делове,
рад овлашћеног сервисера и одзив сервиса на локацији корисника следећи радни дан од
дана пријаве квара.
За понуђена добра под тачком 7б из члана 1. овог уговора понуђач је је у обавези
да обезбеди произвођачку гаранцију, која износи ____________месеци (не краће од 12
месеци), а која укључује бесплатне резервне делове, рад овлашћеног сервисера и одзив
сервиса на локацији корисника. Време од пријаве квара до повраћаја функционалности је
6 сати (24x7x6).“

14) У Прилогу VIII Образац структуре цена са упутством како да се попуни на страни
33/40 у табели додаје се:
7а. Network Time Servers - NetClock

7б.

Network Time Server Model 9483
NENA-compliant GPS Master
Clock – ''или одговарајући''
Blade сервер - HP BL460c G8
E5-2630v2 6-Cores 64GB CTO
Blade server

1

3

Измене и допуне конкурсне документације биће објављене на порталу јавних набавки и
на сајту Наручиоца www.purs.gov.rs/aktuelnosti
Прилог:
-страна 4/40 конкурсне документације
-страна 5/40 конкурсне документације
-страна 6/40 конкурсне документације
-страна 6а/40 конкурсне документације
-страна 7/40 конкурсне документације
-страна 9/40 конкурсне документације
-страна 12/40 конкурсне документације
-страна 16/40 конкурсне документације
-страна 17/40 конкурсне документације
-страна 27/40 конкурсне документације
-страна 28/40 конкурсне документације
-страна 30/40 конкурсне документације
-страна 33/40 конкурсне документације

6.
7.
7а

UPS
Rack орман 42U
Network Time Servers - NetClock Network Time Server Model 9483 NENAcompliant GPS Master Clock – ''или одговарајуће''

2 ком
1 ком
1 ком

7б
8.
9.

Blade сервер - HP BL460c G8 E5-2630v2 6-Cores 64GB CTO Blade server
Сви неопходни каблови за повезивање
Услуге инсталације система

3 ком
2x комплет
-

Табела 2: Техничка спецификација предмета набавке (минималне карактеристике)
1.BLADE ШАСИЈА
Број места за blade
Мин 14
компоненте (servere,
storage, ...)
Редунданса
N+N на напајању и вентилаторима, N+1 на свим осталим компонентама
Hot-Swap
Да, на свим компонентама
Монтажа у rack
Да, max 10U
Интегрисани SAN
2x full-fabric FC switch са минимум 14 интерних 8Gbps портова и 6 екстерних
switch
8Gbps портова
Интегрисани Ethernet
2x 24 порт 10Gbps скалабилни ethernet switch (уз могућност проширења на 56x
switch
10Gbps портова) са минимално 14 x 10Gbps интерних и 10 x 10 Gbps екстерних
портова. Потребно је да switch поседује и минимално 2 x 40 Gbps, који се могу
накнадно активирати и користити.
Функционалности:
 Layer2/3

Интерна I/O
архитектура
Менаџмент шасије –
функционалности



OpenFlow



Routing protocol support (RIP v1, RIP v2, OSPF v2, BGP-4)



Switch stacking



Virtual NIC (standalone)



Virtual NIC (stacking)



Unified fabric port (standalone)



Edge virtual bridging (standalone)



Edge virtual bridging (stacking)



FCoE (standalone)



FCoE (stacking)

8 линија по 16Gbps између I/O адаптера. Минимум два I/O адаптера по серверу


Power control



Fan management



Chassis and servers initialization



Switch management
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Менаџмент шасије
– функционалности



Diagnostics



Resource discovery and inventory management



Resource alerts and monitoring management



Chassis and blade server power management



Network management

2.ИНТЕГРИСАНИ BLADE STORAGE СИСТЕМ
Контролери
2 комада, редундантни са мин 8GB cache меморије по контролеру
Процесори
4C Intel по контролеру
Интерни дискови
Мин 32GB SSD по контролеру
Број дискова
Мин 12
Корисни капацитет Мин 7TB
Подржани типови
2.5“ SAS, NL SAS, SSD
дискова
RAID нивои
0, 1, 5, 6, 10
FC портови
Мин 8x 8Gbps
Подржани
FC, iSCSI, FCoE, SAS
протоколи
USB порт
Мин 2
Интеграција
Физички интегрисан у blade шасију
Систем за
Графички интерфејс
администрацију
Функционалности
 Easy Tier
 Flash Copy i Snapshot
 Thin provisioning
 Dynamic migration
3.BLADE СЕРВЕР ТИП 1
Процесор
2x Xeon E5-2640 6C 2.5GHz 15MB 1333MHz 95W
Chipset
Intel C600 серија
Меморијски
Мин 24 меморијска слота
слотови
Меморија
64 GB DDR3, ECC
HDD
Минимум 2x 146GB 15k 6Gbps SAS RAID 0, 1
I/O адаптери
2x 10Gbps Ethernet
2x 8Gbps FC
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4.BLADE СЕРВЕР ТИП 2
Процесор
4x Xeon E5-4607 6C 2.2 GHz 12 MB 1066 MHz 95W
Chipset
Intel C600 серија
Меморијски
Мин 48 меморијска слота
слотови
Меморија
128 GB DDR3, ECC
HDD
Минимум 2x 146GB 15k 6Gbps SAS RAID 0, 1
I/O адаптери
4x 10Gbps Ethernet
4x 8Gbps FC

5.BLADE СЕРВЕР ТИП 3
Процесор
2x RISC 4C 64bit 4GHz
Меморијски
Мин 16 меморијска слота
слотови
Меморија
128 GB DDR3 RDIMM 1066 MHz
HDD
Минимум 2x 300GB 10k
I/O адаптери
4x 10Gbps Ethernet
2x 8Gbps FC
Преинсталирани
Red Hat Enterprise Linux
OS
6.УПС
Модел
Ефикасност
Network
management card
Конектори
USB порт

6000VA
Мин 95%
Да

REPO порт
Могућност
додавања
екстерних батерија
Hot-swap батерије
Монтажа у rack
ормар
UPS Management
software

Да
Да

4x IEC 320 C19
Да

Да
Да, max 4U
Да
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Network Time Servers - NetClock Network Time Server Model 9483 NENAcompliant GPS Master Clock – ''или одговарајући'' – комада 1:









Stratum 1 NTP v2, v3, v4 Time Server
Precision GPS time reference with available OCXO internal time-keeping
Supports internal audits including: audit trails, time-stamped records, log files, data
archiving
Ethernet 10/100 Base-T (additional 3-network Gig-E option)
Optional PTP master/slaves
IPv4/IPv6 dual stack
Integral AC power (additional DC back-up option for power redundancy)
RoHS compliant/UL approved

Blade сервер - HP BL460c G8 E5-2630v2 6-Cores 64GB CTO Blade server – комада 3

 Mинимум 2x Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz /1333MHz/15MB тип процесора или
јачи
 Минимум 64 GB RAM меморије
 Минимум 2x 300GB 2.5in SFF G2HS 15K 6Gbps SAS HDD
 Минимум 2 x 10Gb конекција ка интерконекционим модулима у шасији са
могућношћу партиционисања 10 Gb конекције на 3 LAN linka
 Минимум 2 x 8 Gb FC конекција ка интерконекционим модулима у шасији
 Сваки blade сервер мора да има редундантне конекције ка шасији
 Инсталација и повезивање у постојећу шасију HP BLc7000 BCS CTO Enclosure са
инсталираним HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port Opt.
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УСЛУГА ИНСТАЛАЦИЈЕ ДАТА ЦЕНТРА (УСЛУГЕ урачунате у цену предмета јавне
набавке)
Физичка монтажа
 Физичка монтажа и каблирање опреме у предвиђеном простору

Инсталација blade
система

Инсталација storage
система



Повезивање опреме на изворе електричне енергије



Повезивање опреме за мрежну инфраструктуру



Иницијална конфигурација UPS



Иницијално укључивање опреме



Иницијална конфигурација система за менаџмент шасије и blade
система



Конфигурација интегрисаних ethernet switcheva



Конфигурација интегрисаних FC switcheva



Инсталација и ажурирање storage софтвера



Иницијална конфигурација



Креирање LUN-ova и презентовање серверима

Монтажа опреме ће се извршити на следећи начин:
1. У испоручени rack орман 42U (комада 1), инсталирају се компоненте: Blade шасија (комада
1), Интегрисани blade storage систем (комада 1), Blade сервер Тип1 (комада 2), Blade сервер
Тип2 (комада 2), Blade сервер Тип3 (комада 2), UPS (комада 2), Каблови за повезивање
(комплет 1);
2. У постојећи rack орман 42U 19” (димензија спољашња висина 1991mm, спољашња ширина
600mm, спољашња дубина 1070mm, перфорирана предња врата и перфорирана двокрилна
задња врата, предња и задња врата се лако скидају без употребе алата, задња врата се
растављају да би се лакше приступило монтираној опреми или унутрашњем простору),
инсталирају се компоненте: Blade шасија (комада 1), Интегрисани blade storage систем
(комада 1), Blade сервер Тип1 (комада 2), Blade сервер Тип2 (комада 2), Blade сервер Тип3
(комада 2), Каблови за повезивање (комплет 1) и network time servers-netclock network time
server model 9483 NENA- compliant GPS Master Clodk или одговарајући (комада1).
3. У постојећи HP rack орман и постојећу шасију HP BLc7000 BCS CTO Enclosure уграђује
се (комада 3) Blade сервер - HP BL460c G8 E5-2630v2 6-Cores 64GB CTO Blade server.
Место и начин/модалитет испоруке:
Место испоруке:
 место испоруке је седиште Наручиоца.
Начин спровођења контроле:
 Контрола испоручених добара се врши од стране овлашћених представника Наручиоца.
Контрола испоручених добара обухвата квантитативни и квалитативни пријем
испоручених добара о чему се сачињавају записници, који потписују представници
наручиоца и понуђача.
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Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона став 2. Закона.
Финансијски и пословни капацитет:
А)Услов: Право на учешће има понуђач ако је у претходне три године (2011, 2012 и 2013.
године) вршио продају и имплементацију предмета јавне набавке у укупном износу од
минимум 40.000.000,00 динара са ПДВ.
Б)Услов: Понуђач мора да има минимум 2 реализована пројеката (базирана на сличним
или истим технологијама), у последње 2 године (2012. и 2013. години), што се доказује
потврдом корисника о извршеном послу.
Tехнички капацитет понуђача и ауторизација произвођача:
В) Услов: Партнерски статус- Понуђач мора имати важећи највиши ниво партнерства са
произвођачем добара који су предмет јавне набавке у непрекидном трајању не краћем од 3
године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Г)Услов – произвођачка (односно произвођачка/понуђачка гаранција за ставку 7а из
табеле 1. Назив и количина предмета набавке страна3/40 конкурсне документације)
гаранција и сервисирање: Понуђач мора да обезбеди сервисирање предметне опреме у
гарантном року у сопственој сервисној мрежи или преко овлашћеног сервиса.
Д) Услов: Призвођачка ауторизација (МАФ):
Понуђач мора доставити Ауторизацију (овлашћење, потврда или сл.) произвођача или
представништва произвођача за територију Републике Србије, за сва добра из Техничке
спецификације предмета јавне набавке ( осим за добра под тачком 7а из Табеле 1. Назив и
количина предмета набавке, страна 3/40 конкурсне документације) којом произвођач или
представништво произвођача гарантује да је понуђач овлашћен да понуди или продаје
оригинална добра у предметном поступку јавне набавке.
Доказ, ауторизација мора да гласи на име понуђача који доставља понуду за добра која су
предмет јавне набавке и да је насловљена на Наручиоца.
Кадровски капацитет
Ђ) Услов: Да понуђач у радном односу на територији Републике Србије има запослена
лица која имају важеће сертификате из следећих области :
- Blade systems Technical Support
- Midrange Storage Technical Support
- High Volume Storage System Technical
- System Administration
1.2.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона.
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А) Доказ: Образац референтне листе са доказима у облику потврде потписане
од стране наручиоца/купца (Образац потврде).
Б) Доказ: Образац референтне листе са доказима у облику потврде потписане од
стране наручиоца/купца (Образац потврде).
Tехнички капацитет понуђача и ауторизација произвођача:
В) Доказ: Доставити потврду или изјаву на меморандуму произвођача добара
потписану и издату од стране произвођача понуђених добара или локалне
канцеларије произвођача према седишту понуђача и потписану од стране
овлашћеног лица произвођача или Уговор са произвођачем.
Г) Доказ: Потребно је да понуђач достави произвођачку гаранцију за понуђену
опрему осим тачке 7а из Табеле 1: Назив и количина предмета набавке, страна 3/40
конкурсне документације за коју понуђач доставља произвођачку или понуђачку
гаранцију.
Д) Доказ: ауторизација мора да гласи на име понуђача који доставља понуду за
добра која су премет јавне набавке и да је насловљена на Наручиоца.
Кадровски капацитет
Ђ) Доказ: фотокопије М-3А образаца, уговор о раду, фотокопија радне књижице,
важећи сертификат. Сва наведена лица морају задовољавати и услов да су ступила у
радни однос код понуђача пре објављивања позива за предметну јавну набавку.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о
испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим
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Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име
задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Начин и услови плаћања, као и других околности код којих зависи прихватљивост понуде
Цена у понуди мора бити фиксна за период трајања уговора.
Плаћање понуђачу врши се уплатом на рачун, на основу рачуна који испоставља понуђач након
потписивања записника о коначној испоруци добара, без примедби. Рок плаћања не може бити краћи од 15
дана нити дужи од 45 дана.
Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре закључења
уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да приликом закључења уговора
достави доказ о томе.
Понуђач је у обавези да уз понуду достави техничку документацију произвођача опреме којом
се доказује усаглашеност са постављеним минималним техничким карактеристикама Наручиоца.
Техничка документација се може доставити на енглеском или српском језику.
Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој је опрема испоручена.
8.2. Гарантни рок и одржавање:
За понуђена добра од 1-7 из Табеле 1. Назив и количина предмета набавке, страна 3/40 конкурсне
документације Понуђач је у обавези да даје произвођачку гаранцију за добра која су предмет јавне набавке,
која не може бити краћа од 36 месеци, а која укључује бесплатне резервне делове, рад овлашћеног сервисера
и одзив сервиса на локацији корисника. Време од пријаве квара до повраћаја функционалности је 6 сати
(24x7x6).
За понуђена добра под тачком 7а из Табеле 1. Назив и количина предмета набавке, страна 3/40
конкурсне документације понуђач је у обавези да да произвођачку/понуђачку гаранцију за добра која су
предмет јавне набавке, која не може бити краћа од 36 месеци, а која укључује бесплатне резервне делове,
рад овлашћеног сервисера и одзив сервиса на локацији корисника следећи радни дан од дана пријаве квара.
За понуђена добра под тачком 7б из Табеле 1. Назив и количина предмета набавке, страна 3/40
конкурсне документације понуђач је у обавези да да произвођачку гаранцију, која не може бити краћа од
12 месеци, а која укључује бесплатне резервне делове, рад овлашћеног сервисера и одзив сервиса на
локацији корисника. Време од пријаве квара до повраћаја функционалности је 6 сати (24x7x6).
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8.3.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
За предметну набавку наручилац захтева средства финансијског обезбеђења.
Средство обезбеђења за озбиљност понуде
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, са роком доспећа од најмање 30 дана од дана отварања понуда, која
мора да буду безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција не може да садрже
додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од
оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
1. СЕРВЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Р.б Назив
р.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Blade шасија
Интегрисани Blade storage систем
Blade сервер тип I
Blade сервер тип II
Blade сервер тип III
UPS
Rack орман 42U

Јединица
мере.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

Кол
ичи
на

Цена по јед.
мере без
ПДВ

Произвођач
Укупна
цена
без
ПДВ

2
2
4
4
4
2
1

7а.

Network Time Servers - NetClock
Ком.
1
Network Time Server Model 9483
NENA-compliant GPS Master
Clock – ''или одговарајуће''
7б. Blade сервер - HP BL460c G8 E5Ком.
3
2630v2 6-Cores 64GB CTO Blade
server
8.
Сви неопходни каблови за
комплет
2
повезивање
Укупна цена без ПДВ-а
(у динарима)
Укупна цена са ПДВ-ом
(у динарима)
Рок квантитативне испоруке
(у данима), рачунајући од дана закључења уговора
(не може бити дужи од 40 дана закључења уговора)
Рок квалитативне испоруке
(у данима), рачунајући од дана записника о квантитативној
испоруци
(не може бити
дужи од 30 дана записника о
квантитативној испоруци)
Гарантни период за понуђена добра 1-7а из табеле Назив и
количина предмета набавке, страна 3/40 конкурсне
документације.
(не краће од 36 месеци)
Гарантни период за понуђена добра под тачком 7б из табеле
Назив и количина предмета набавке, страна 3/40
конкурсне документације:
(не краће од 12 месеци)
Рок плаћања
(не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана
достављања рачуна, без примедби)
Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)
Датум
Понуђач
М. П.
________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ '
Министарства финансија, Пореска управа, Београд, Саве
Машковића 3-5, ПИБ 100020943, матични број 17862146,
(у даљем тексту Наручилац) коју заступа, по Закључку
Владе РС 24 број: 119-198/2014 од 14.01.2014. директор
Љиљана Ковачевић
и
............................................................................ са седиштем
у ......................................, улица ........................................, ПИБ
:.......................... Матични број: ........................... Број рачина
............................................ Назив банке:....................................
Телефон:................. .Телефакс: кога заступа.............................
(у даљем тексту: Добављач)

Основ уговора:
Број: ЈН _____/2014
Број и датум одлуке о додели уговора: 404-01-________/2014-Г0085 од _______2014.
године.
Понуда изабраног понуђача бр. ____________________ од _________ 2014. године.
(попуњава Наручилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су се сагласиле да је предмет овог уговора набавка добара рачунарско
комуникационе опреме система контроле игара на срећу за потребе Пореске управе, како следи:
Р.б
р.

Назив

Јединица
мере.

Кол
ичи
на

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Blade шасија
Интегрисани Blade storage систем
Blade сервер тип I
Blade сервер тип II
Blade сервер тип III
UPS
Rack орман 42U

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

2
2
4
4
4
2
1

7а.

Network Time Servers - NetClock
Network Time Server Model 9483
NENA-compliant GPS Master
Clock – ''или одговарајуће''
Blade сервер - HP BL460c G8 E52630v2 6-Cores 64GB CTO Blade
server
Сви неопходни каблови за
повезивање

Ком.

1

Ком.

3

комплет

2

7б.

8.

Цена по јед.
мере без
ПДВ

Произвођач
Укупна
цена
без
ПДВ

УКУПНО
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Рок за квалитативну испоруку добара износи _________________(не дуже од 30 календарских
дана)_____________________дана потписивања записника о квантитативној испоруци добара.
Рок за коначну испоруку добара износи _________________(не дуже од 70 календарских
дана)_____________________дана закључења уговора.
Уколико Наручилац приликом испоруке буде имао рекламацију на испоручена добра, дан
пријема је дан када Добављач отклони последњу рекламацију.
Уколико Добављач испоручи добра која не одговарају техничким карактеристикама из
понуде, дужан је да по рекламацији Наручиоца одмах, а најкасније у року од 48 часова од пријема
обавештења о рекламацији, замени рекламирану количину одговарајућом.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће платити Добављачу уговорену вредност из члана 2. овог Уговора у року од
_________дана (не краће од 15 ни дуже од 45 дана) од дана службеног пријема рачуна, а по
извршеној коначној испоруци, уз који се доставља Записник о коначној испоруци без примедби.
Члан 5.
Добављач гарантује да ће испоруку, односно квантитативни и квалитативни пријем опреме
извршити у уговореном року, а у супротном сагласан је да Наручиоцу плати на име пенала износ
од 0,2% од вредности неиспоручене опреме, за сваки дан закашњења. Наручилац има право да за
обрачунати износ пенала умањи исплату уговорене вредности по испостављеном рачуну.
Наручилац има право да поред пенала из става 1. овог члана, реализује и достављено
средства финансијског обезбеђења, уколико се стекну услови предвиђени овим уговором и
законом.
ГАРАНТНИ ПЕРИОД
Члан 6.
За понуђена добра од 1-7 из члана 1. овог уговора понуђач је у обавези да даје
произвођачку гаранцију за добра која су предмет јавне набавке, која износи
________________месеци (не краће од 36 месеци), а која укључује бесплатне резервне делове, рад
овлашћеног сервисера и одзив сервиса на локацији корисника. Време од пријаве квара до
повраћаја функционалности је 6 сати (24x7x6).
За понуђена добра под тачком 7а из члана 1. овог уговора понуђач је у обавези да да
произвођачку/понуђачку гаранцију за добра која су предмет јавне набавке, која износи
_____________месеци (не краће од 36 месеци), а која укључује бесплатне резервне делове, рад
овлашћеног сервисера и одзив сервиса на локацији корисника следећи радни дан од дана пријаве
квара.
За понуђена добра под тачком 7б из члана 1. овог уговора понуђач је је у обавези да
обезбеди произвођачку гаранцију, која износи ____________месеци (не краће од 12 месеци), а која
укључује бесплатне резервне делове, рад овлашћеног сервисера и одзив сервиса на локацији
корисника. Време од пријаве квара до повраћаја функционалности је 6 сати (24x7x6).“
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Р.бр.

Назив

Количин
а – јед.
мере 3

1

2

1.
2.

Blade шасија
Интегрисани
Blade
storage систем
Blade сервер тип I
Blade сервер тип II
Blade сервер тип III
UPS
Rack орман 42U

2

Network Time Servers NetClock Network Time
Server Model 9483 NENAcompliant GPS Master Clock
– ''или одговарајуће''
Blade сервер - HP BL460c
G8 E5-2630v2 6-Cores 64GB
CTO Blade server

1

Сви неопходни каблови
за повезивање

2

3.
4.
5.
6.
7.
7а.

7б.

8.

Јединична
цена без
ПДВ-а
4

Јединична
цена са
ПДВ-ом
5

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

6(3x4)

7(3x5)

2
4
4
4
2
1

3

УКУПНО
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 колона 4 - уписује се јединична цена без ПДВ-а, за предмет јавне набавке;
 колона 5 - уписује се јединична цена са ПДВ-ом, за предмет јавне набавке;
 колона 6 - уписује се укупна цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то тако
што се помножи јединична цена без ПДВ-а (колона 4.) са траженим количинама
(колона 3).
 колона 7 - уписује се укупна цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке и то тако
што се помножи јединична цена са ПДВ-ом (колона 5.) са траженом количином
(колона 3).
Датум

М.П.

Потпис понуђача
_____________________________
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