
                                       
                             Република Србија 
       МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове                                 
                                Број: 868-13/16  
                     Датум: 11. јун 2015. године 
                              Немањина 24-26 
                                    Б е о г р а д 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку сачињава 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- Набавка рачунарске опреме за потребе састанка Министарског савета ОЕБС у 

децембру 2015. год - 
редни број: ЈНОТ 8/2015 

 
 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
09. јуна 2015. године  у 13:50 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У техничкој спецификацији се тражи „функционална лиценца за дедупликацију 
података на SSD дисковима“. С обзиром да се у истом делу спецификације мало 
ниже тражи такође „online миграција података између различитих типова 
дискова“. Ове две ставке су у апсолутној колизији са техничке применљивости 
на самом уређају тј. користити SSD pool дискова за storage tiering (online 
миграцију података) а затим на истом и дедупликацију нема апсолутно никаквог 
функционалног смисла и предности. Шта више, корисник доводи себе у 
ситуацију да дође до деградације перформанси. Са друге стране користити 
дедупликацију на SSD дисковима који су превасјодно намењени за 
перформантни продукциони део је апсолутно беспотребно са једне стране, а са 
друге сувишно, пошто причамо о веома малом pool-u дискова/капацитета. 
Такође овом ставком фаворизује се искључиво један произвођач HP, storage 3Par 
који једини нуди функцију дедупликације само на SSD дисковима. 
Да ли се слажете да се поменута ставка промени и генерализује тј. да се тражи 
дедупликација као општа функција на свим понуђеним дисковима SAS, SSD и у 
будуће ако се додају NLSAS/SATA што свакако има далеко више смисла или да 
се у потпуности избаци? 
 

1. Одговор Комисије: 



Наручилац не фаворизује ни једног произвођача. Тражене техничке 
карактеристике представљају минимум техничких захтева, а понуђачи могу 
понудити уређаје свих произвођача истих или бољих техничких карактеристика. 
За наручиоца је неопходно да сториџ систем има функционалност 
дедупликације. 
 
Наручилац ће, у складу са датим одговором, извршити измену Конкурсне 
документације, у делу 3. Техничке спецификације, а измене објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца. 

 
Комисија за јавну набавку 

 
 
 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


