
Библиотека Матице српске 

Нови Сад 

Датум: 23. 05. 2014. 

    

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

 

Предмет: Одговор на питање заинтересованог лица у вези Конкурсне документације за 

отворени поступак јавне набавке број 0122-5/14 – набавка рачунарске опреме и 

софтвера 

 

Дана 20. маја 2014. године заинтересовано лице у поступку јавне набавке бр. 0122-

5/14 – набавка рачунарске опреме и софтвера, поставило је питање: 

 

Na stranici 9 konkursne dokumentacije naveli ste u Vašem zahtevu: „5. Softver za 

virtuelizaciju, 5.1 Academi VMware vCenter Essentials Plus, Softver za virtuelizaciju treba da 

podrži do 3 hosta sa po minimum dva procesora ( us mislu podnožja za procesora a ne broja 

jezgara). Potrebno je ponuditi i softver za centralizovan management virtuelnih mašina. Softver 

treba da sadrži sledeće: -vMotion, - High Availability, - Data Protection, vShield Endpoint, 

vSphere Replication.“ 

Prema gore navedenom, opisan je proizvod VMware vSphere Essentials Plus a ne 

Academic VMware vCenter  Essentials Plus kao što stoji u naslovu Vašeg zahteva. Koji od 

navedena 2 softvera za virtuelizaciju je ispravan? 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) 

Библиотека Матице српске као Наручилац, доставља одговор: 

 

Исправно је: Academic VМware vSphere Essentials Plus. 

 

Мења се Конкурсна документација тако што се на страни 9 Конкурсне 

документације поднаслов 5.1. Academic VМware vCenter Essentials Plus брише и уписује се:  

5.1. Academic VМware vSphere Essentials Plus 

 

Мења се Конкурсна документација тако што се на страни 26 Конкурсне 

документације у Обрасцу VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ под тачком 5) ОПИС ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ у колони: Назив добра, у петом реду, брише се текст Academic VМware vCenter 

Essentials Plus и уписује се: Academic VМware vSphere Essentials Plus 

 

Мења се Конкурсна документација тако што се на страни 31 Конкурсне 

документације у Обрасцу IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ у колони: Предмет јавне набавке, у петом реду, брише текст Academic 

VМware vCenter Essentials Plus и уписује се: Academic VМware vSphere Essentials Plus 

 

 



Истовремено због измене Конкурсне документације, рок за подношење понуда, 

назначен на странама 3 и 15 Конкурсне документације, продужава се до 28. маја 2014. 

године до 9,00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 28. маја 2014. године 

у 9,30 часова. 

 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за јавну набавку 

Библиотеке Матице српске 

 

 


