РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/5-19-12
04.03.2019. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012,14/15 и 68/15) достављамо

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку
добара – набавка програма за заштиту ИТ инфраструктуре, ЈН бр. 5/19

Питања:

1. U vezi sa prikupljanjem i analizom podataka, tj. analizom događaja u realnom vremenu sa postojećih
IT sistema, potrebna nam je specifikacija IT infrastrukture, tj. opreme sa koje bi se podaci skupljali, ili
ukoliko već imate podatak, makar i približan, koliko ceo sistem generiše dogadjaja (logova) u sekundi?
2. S obzirom da se konkursnom dokumentacijom definiše samo tehnička specifikacija za hardversku
platformu za praćanje, da li to znači da će korisnik obezbediti neophodan hardver za prikupaljanje,
obradu i skladištenje podataka?
3. Jedan od funkcionalnih zahteva je i taj da se omogući i implementacija bilo koj e poslovne logike u
korelaciona pravila. Da li se ovim zahtevom definiše funkcionalnost platforme ili obaveza ponuđača da
bilo koju poslovnu logiku mora da integriše u korelaciono pravilo?

Одговори:

Одговор на питање бр. 1:
Детаљније информације о спецификацији инфраструктуре могуће је добити захтевом за
обиласком локације, а у складу с конкурсном документацијом. Број догађаја који се изгенеришу у
систему у секунди је на нивоу 15.000.
Одговор на питање бр. 2:
Корисник је за потребе предметне набавке обаезбедио хардверску инфраструктуру
складиштење логова, док су за прикупљање и обраду обезбеђени следећи ресурси:
Максималан број виртуелних машина: 3 ком
Максималан, укупан, број расположивих логичких ЦПУ језгара (threads): 40 ком
Максималана, укупна, количина меморије: 96 GB

за

Одговор на питање бр. 3:
Интеграција било које пословне логике у платформу је обавеза понуђача. Како је сваки систем
специфичан и како се ИТ ризици разликују од институције до институције, тако и Скупштина РС
има своје специфичне ризике и системе које жели да заштити на адекватан начин. У том смислу
изабрани понуђач ће бити упознат са свим специфичним захтевима које ће бити неопходно
интегрисати у платформу.
Додатно, на свим местима у документацији где се као функционалност помиње могућност
(могућност прављења замки по поруџбини, могућност интеграције и аутоматизовано праћење
екстерних, комерцијалних Threat Inteligence извора на нивоу сата итд.), подразумева се да је
обавеза понуђача да на захтев корисника омогући тражену функционалност у дефинисаним
роковима (постави замку по поруџбини, интегрише и аутоматизује праћење екстерних,
комерцијалних Threat Inteligence извора на нивоу сата, итд.)

Напомена:
Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.
Одговори на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације .

Koмисија за јавну набавку

