ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 5.2.-18587
Дана: 07.08.2020.
Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у
вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга – услуга изнајмљивања
Cloud сервиса за складиштење резервних копија, ЈН број 74/20, за који је Позив за
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 31.07.2020. године
„У вези са припремом понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуга услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија, број 74/20,
за потребе нааручиоца ЈКП „Водовод и канализација Нови Сад, неопходне су нам
додатне информације и појашњења“:
ПИТАЊЕ бр. 1:
У оквиру техничке спецификације захтевате Veeam Backup&Replication 9.0 Standard
Edition. С обзиром да Veeam више не нуди лиценцирање за верзије v9 и v9.5, већ само за
тренутну актуелну верзију 10, молимо вас за потврду да вам та верзија одговара?
ОДГОВОР бр. 1:
Користимо Veeam Backup&Replication 9.5 Version 9.5.0.1922.
ПИТАЊЕ бр. 2:
На страни 24/41 КД наводи се: Предмет набавке је једногодишња услуга Beckup I Cloud
виртуалне инфраструктуре наручиоца који се састоји од : 3 хоста са ESXi 6.5
хипервизором“. Молим вас за појашњење, да ли се овде мисли на bekap конфигурације
хостова или мислите на bekap машина које су на хостовима?
ОДГОВОР бр. 2:
Мисли се само на backup masina, хостови су наведени само ради илустрације постојеће
инфраструктуре.
ПИТАЊЕ бр. 3:
Да ли имате код себе на локацији инфраструктуру и на њој veeam (а код понуђача се ради
backup тих машина) или наручилац жели да код понуђача буду све машине на виртуелној
инфрастурктури и да се ту ради backup?
ОДГОВОР бр. 3:
Имамо инсталиран Veeam Backup&Replication 9.5 Version 9.5.0.1922 на локацији.
Потребно је обезбедити backup Repositorie tip cloud на који се можемо конектовати
применом Veeam Cloud connect и на тај repositorie радите backup virtualnih masina.
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ПИТАЊЕ бр. 4:
Која
верзија
Patchman
вам
је
потребна:
https://www.plesk.com/extensions/patchmaninstaller/ ili https://www.patchman.co/?
ОДГОВОР бр. 4:
Приликом инсталације Patchmana, системски ће се инсталирати последња валидна
верзија и иста ће бити updateovana како Patchman издаје нову верзију.
ПИТАЊЕ бр. 5:
Да ли у обзир долази Plesk или инсистирате да то буде CPanel?
ОДГОВОР бр. 5:
Пошто је презентација већ на CPanelu, инсистирамо да платформа и даље буде CPanel.
ПИТАЊЕ бр. 6:
Што се тиче одржавања, да ли одржавање софтвера и patcheve саме машине и
инсталираног софтвера ради понуђач или не?
ОДГОВОР бр. 6:
Понуђач треба да обезбеди Cloud server са захтеваним модулима (CPNginx, Patchman.
BitNinja) и да одржава сервер, као што је дефинисано у тендерској документацији на
страни 25/41.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 74/20
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