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Предмет: Одговор на постављено питање заинтересованог лица у поступку јавне набавке, ЈНМВ 

09/2015   

 

Дана 07. маја 2015.године, наручилац је добио захтев за појашњењем конкурсне документације, 

поднете од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке добара – систем за складиштење 

података, ЈН 09/2015, за потребе Народне скупштине Републике Србије. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/15), 

Комисија за јавну набавку, на захтев заинтересованог лица, доставља одговор на постављено питање. 

 

Питање бр.1 

U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da sistem mora imati licencu (ili odgovarajući dodatak sw/hw) za 

controller based replikaciju sa istim ili sličnim sistemima. 

Da li je potrebno ponuditi sinhronu ili asinhronu replikaciju i za koliki kapacitet je potrebno ponuditi, da li je 

potrebno da replikovani podaci budu zaštićeni na nivou I/O transakcija? 

 

Одговор  

Potrebno je ponuditi native controller based i sinhronu i asinhronu storage replikaciju, u RAW kapacitetu koji je 

ponudjen u samom storage sistemu. Takođe je potrebno da ponuđeni storage podržava i continuous data 

protection CDP replikaciju kojom se omogucava zastita replikovanih podataka na nivou nivou I/O transakcija i 

da ima mogućnost da vrati podatke u bilo koju tačku u vremenu, na svaku komitovanu I/O transakciju, što 

znači da u slučaju disaster scenarija dati mehanizam obezbedi vraćanje u poslednju ispravno prenesenu I/O 

transakciju prilikom replikacije izmedju dva ili više storage sistema. 

 

Питање бр. 2 

U tenderskoj dokumentaciji stoji da sistem mora da omogući funkcionalnost za pravljenje/vraćanje instant 

kopija produkcije (snap/restore). Za koliki kapacitet je potrebno ponuditi ovu funkcionalnost? 

 

Одговор 

Snap/restore funkcionalnost je potrebno ponuditi u RAW kapacitetu koji je ponuđen u samom storage sistemu. 
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Питање бр. 3 

U tenderskoj dokumentaciji stoji da sistem mora imati: 

-Minimum 8 х l0Gbps iSCSI Ethernet host portova po sistemu  

-Minimum 8 х 8Gbps FC host portova po sistemu  

-Mogućnost korišćenja lGbps iSCSI, 

Da li ovo podrazumeva da sistem ima minimum 16 portova (min 8 х FC I min 8 х l0Gbps iSCSI)? 

 

Одговор 

 Ponudjeni storage sistem mora imati minimum 16 portova od kojih minimum 8 х l0Gbps iSCSI Ethernet host 

portova I minimum 8 х 8Gbps FC host portova, takođe mora imati mogućnost korišćenja i lGbps iSCSI host 

porta, portove ponuditi ili kao dodatne portove ili kao auto- negotiation funkciju sa već postojećim iSCSI 

portovima. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


