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Предмет: Одговори на питањa потенцијалног понуђача упућених путем електронске поште 

(maila)  дана 04.07.2018.  у  16,46 часова и дана 04.07.2018. у 16,59 часова за јавну набавку 

мале вредности услуга – 58/18, Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење 

резервних копија. 

 

Дана 04.07.2018.  у  16,46 часова и дана 04.07.2018. у 16,59 потенцијални понуђач је упутио 

путем електронске поште питање - везано за јавну набавку мале вредности услуга – 58/18, 

Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија. Наручилац је 

дана 05.07.2018 године  у 07,07 часова и 05.07.2018 године  у 07,08 часова потврдио пријем 

оба е-маила. 

 

Питања упућенa 04.07.2018.  у 16,46 и 04.07.2018. у 16,59 часова гласе: 

 

„Питање број 1. 

 

Kao potencijalni ponuđač za javnu nabavku br. 58, “Iznajmljivanje Cloud servisa za skladištenje 

rezervnih kopija” imamo potrebu za dodatnim informacijama vezano za tehničke karakteristike i 

opis usluga koje su predmet nabavke. 

 

Konkretno, u opisu predmeta nabavke naveli ste:  

 

Предмет набавке је једногодишња услуга Backup u Cloud виртуалне инфраструктуре 

наручиоца који се састоји од: 

1. 3 хоста са ESXi 6.5 хипервизором 

2. 48 виртуалних машина 

3. Veeam Backup & Replication 9.0 Standard Edition 

 

Potrebna dodatna informacija odnosi se na stavku “2. 48 virtualnih mašina” i glasi: 

- Koji je ukupan broj virtuelnih procesorskih jezgara koje navedenih 48 virtualnih mašina 

koriste? 

- Koja je ukupna količina RAM memorije u megabajtima (MB) koju navedenih 48 virtuelnih 

mašina koriste? 

 

Питање број 2. 

 

Imamo dodatno pitanje kao potencijalni ponuđač za javnu nabavku br. 58, “Iznajmljivanje Cloud 

servisa za skladištenje rezervnih kopija” vezano za tehničke karakteristike i opis usluga koje su 

predmet nabavke. 

 

Konkretno, u opisu predmeta nabavke naveli ste:  

 

Предмет набавке је једногодишња услуга Backup u Cloud виртуалне инфраструктуре 

наручиоца који се састоји од: 

1. 3 хоста са ESXi 6.5 хипервизором 



 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  21000 Нови Сад Масарикова 17 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

2. 48 виртуалних машина 

3. Veeam Backup & Replication 9.0 Standard Edition 

 

Potrebna dodatna informacija odnosi se na stavku “2. 48 virtualnih mašina” i glasi: 

- Koje licence operativnog sistema i druge (ako postoje) se koriste na 48 virtualnih 

mašina? 

 

Хвала на одговору, 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012,14/15 и 68/15), објављујемо одговор на Порталу јавних набавки и на нашој 

интернет страници. 

 

 

Одговори на питања  

 

Одговор на питање  

 

Наручилац даје јединствен одговор за сва постављена питања.  

Потребно је обезбедити само Backup repository на који ће се преко Veeam Cloud Connect 

радити backup виртуалних машина. 

Покретање и рад виртуалних машина на инфраструктури понуђача није предмет јавне 

набавке. 

 

С поштовањем 
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