ОПШТИНСКА УПРАВА
Општина Горњи Милановац
Ул.Таковска бр.2
32300 Горњи Милановац

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЈН 30/2020

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка IT опреме

1.Питање:
Молимо Вас да нам појасните део Услуга, ставке број 11 – Виртуелизација, када се
мисли на израду виртуелних машина који је тип и која је платформа, а такође и која је
врста виртуелизације?
Одговор:
Слободни сте да понудите платформу на којој би се извршила виртуелизација, уз
испуњење услова да хипервизор може да ради и као хостован и као баре метал
хипервизор и да поседује цлустеринг фаиловер могућности.
2.Питање:
У делу Виртуелизације, ставка 11 - Миграција података са постојећих сервера, молимо
да појасните да ли се физички мигрирају сервери, који сервери су у питању и који
сервиси на тим серверима.
Одговор:
Да, сервери се физички мигрирају. У прилогу 1. је списак сервера са списком
апликација/сервиса на њима.
3.Питање:
У делу Информациона безбедност, ставка 12 - Подешавање мрежног упућивача сервера
(Network router) , молимо да појасните који је рутер?
Одговор:
У питању је упућивач који је предмет ове набавке, води се под ставком 10, где су и
наведене карактеристике упућивача.
4.Питање:
У делу Надзор и обавештавање, ставка 13 – Израда система надзора рачунарске мреже,
молимо да појасните да ли системи раде, или шта се ради на интернету, односно шта
раде корисници?

Одговор:
Потребно је обезбедити надзор локалне мреже, сервера, упућивача и клијентских
машина, приступ систему надзора са интернета и локалне мреже и обавештавање
администратора о значајним догађајима. Надзор и обавештавање треба да обухвата и
приступ корисницима до ресурса. (апликација/сервиса које се извршавају на
виртуалним машинама)
Списак апликација/сервиса којима се приступа је дат у прилогу 1.
5.Питање:
У делу Одржавање и подршка, ставка 16 – Пружање подршке другог нивоа у периоду од
годину дана након пуштања у рад, молимо за разјашњење шта подразумевате под
другим нивоом пружања подршке?
Одговор:
Подршка другог нивоа подразумева управљање/решавање отказа, кварова и других
проблема које су уочени у раду рачунарског система које им је подршка првог нивоа
преусмерила услед немогућности да их реши. Подршка другог нивоа не подразумева
директан рад са корисницима већ обухвата подршку за проблеме које подршка првог
нивоа не може да реши.
Prilog 1.
SERVERI:
- SERVER5 (Fujitsu PRIMERGY RX100 S6); IP adresa 192.168.24.12; OS (Windows
Server
2008R2), ima ulogu proxy servera, instaliran je Microsoft Forefront TMG Server 2010
(ISA server).
- SERVER4 (Fujitsu PRIMERGY RX100 S6); IP adresa 192.168.24.2; OS (Windows
Server
2008R2), ima ulogu domen kontrolera (DC) na njemu se nalazi i DNS i DHCP server,
instaliran je i
Microsoft Exchange Server 2010 (mail server).
- SERVER7 (Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1); IP adresa 192.168.24.5; OS
(Windows
Server 2008R2), ima ulogu WSUS servera (update server) na njemu se nalazi i
antivirus server
(Bitdefender Gravity Zone) koji je instaliran kao virtuelni server preko Hyper-V
servera.
- SERVER2 (Fujitsu PRIMERGY RX100 S4); IP adresa 192.168.24.6; OS (Windows
Server
2003R2), ima ulogu aplikativnog servera, na njemu se nalaze baze i program matičnih
knjiga i
pisarnice. Instaliran je i program za plan javnih nabavki i baza pravnih propisa
(ParagrafLex).
- SERVER3 (HP Proliant ML350 G3); IP adresa 192.168.24.3; OS (Windows Server

2003), na njemu se nalazi program za kontrolu radnog vremena i program za plan
javnih
nabavki za mesne kancelarije.
- SERVER8 (Fujitsu PRIMERGY TX150 S6); IP adresa 192.168.24.9; OS (Windows
Server 2008R2), ima ulogu file servera i na njemu se nalazi baza i program
BorciSrbija.
- SERVER6 (Fujitsu PRIMERGY TX100 S3); IP adresa 192.168.24.10; OS (Windows
Server 2008R2), ima ulogu print servera, na njemu se nalazi stari program za finansije
i
baza popisa imovine (Properti Info).
- HP Proliant ML 350 G9; IP adresa 192.168.24.11; finansije (Moneo) i poresko
(Key4S).
- Fujitsu PRIMERGY RX200 S8; IP adresa 192.168.24.7; stari program za poresko
(Pupin).

6.Питање:
Молимо Вас да нам појасните рок испоруке, с обзиром да у конкурсној документацији на
страни број 4 одређен на 20 календарских дана а на страни број 31 као захтевани рок за
испоруку је 25 календарских дана.

Одговор:
Рок испоруке је 25 календарских дана.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

