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ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНOM НАБАВКOM МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ
превентивног и корективног одржавања информационог система за потребе Института за
стандардизацију Србије, бр. 5/2020У
Питања:
1. У конкурсној документацији на страни 6/33 у делу додатни услови наводите и да понуђач треба да
буде овлашћен да одржава опрему произвођача Netapp сториџа на територији Републике Србије.
Како ово овлашћење може добити само један понуђач, што се у предходних неколико година на
истим вашим набавкама показало као пракса, да ли постоји могућност да размотрите опцију да
понуђачи не морају доставити ово овлашћење, већ да доставе спецификацију референтних
наручилаца, код којих исте или сличне услуге обављају као доказ да су оспособљени за обављање
захтева из ваше конкурсне документације.Наше скромно мишљење је да сте овим условом себе
ускратили од могућих понуда других понуђача и отварања конкуренције, а самим тим потенцијалне
понуђаче који имају искуства везана за рад са Netapp-om, ускратили од могућности да вам дају
понуду.Молимо да размотрите ово наше питање и наводе, и ако је могуће ускладите захтев како би
конкуренција за предметну јавну набавку била отворена.
Одговори:
Институт за стандардизацију Србије је једино национално тело за стандардизацију у Републици
Србији, које је члан у више међународних и европских организација за стандардизацију.
Имајући у виду специфичност пословaња размену великог броја докумената, као и потребу за
чувањем докумената насталих у раду Института као и подацима који преузима од европских и
међународних тела за стандардизацију, у 2018. години набављен је NetApp storage са поузданом
storage архитектуром с високим степеном интеграције и могућношћу скалирања система, а све у
циљу што бољег складиштења и управљања подацима.
Како би Институт био сигуран да се опрема адекватно одржава, од понуђача се тражи да поседују
доказ да су овлашћени партнер NetApp-а за одржавање опреме коју Институт поседује. У складу са
нашим сазнањима, у овом тренутку најмање два понуђача могу да одговоре траженом услову, а
могућност за склапање партнерских уговора са произвођачем опреме није ограничена.
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