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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА
Предмет:

Појашњење конкурсне документације
за јавну набавку ЈН 05/17

Захтев за појашњење 1:
Dostavljamo Vam pitanje u vezi sa JN 05/17 – Partija 7
Partijom 7 - Nabalja se softver za praćenje aktivnog direktorijuma – količina 2 licence
Tehničkom specifikacijom traženo je sledeće: “Овај софтвер врши праћење
пријављивања/одјављивање корисника са радних станица у реалном времену, измене на
активном директоријуму, ко и када је креирао налог, правио било какву измену.Такође, прати
креирање фајлова и прављење измена на фајловима на storage NETAPP-у сториџ систему.
Креира извештаје и емаил упозорења. Лиценца треба да буде трајна. ADAudit Plus фирме
Manage Engine „или одговарајући“.”
Zbog načina licenciranja potrebno je da se definiše da li se broj licenci koji ste naveli odnosi na broj
domen control-ora odnosno NetApp servera?
Naime 1 licenca za ADAudit Plus Professional pokriva 2 domen control-ora.
Molimo Vas da u skladu sa navedenim izmenite ili dopunite konkursnu dokumentaciju.
Захтев за појашњење 2:
Pitanja broj nabavke 05/17 - Nabavka softvera za računare i servere
Poštovani,
1. Da li želite da zamenite postojeći Anti-virus “Malwarebytes” , ili želite dodatno rešenje za
naprednu zaštitu od Malware, Ransomware i Spyware modula uz svoje postojeće antivirusno
rešenje?
2. Ukoliko želite dodatno rešenje uz Vaš postojieći vendor, da li želite zaštitu samo za krajnje
korisnike ili i za servere?
Појашњење 1:
1. Наручилац је у конкурсној документацији за набавку софтвера за рачунаре и сервере,
означеној као ЈН 05/17, изменио Образац понуде за Партију 7, Модел уговора за Партију 7,
Образац структуре цене са упутством како да се попуни за Партију 7 и Техничку спецификацију
за Партију 7, због техничке грешке, измењено је и сада се тражи једна лиценца за наведену
партију уместо првобитно наведене две.

Појашњење 2:

1. Наручилац има потребу да надогради постојеће стање са новом верзијом
“Malwarebytes” која укључује и Malware, Ransomware i Spyware.
2. Наручилац у овој набавци хоће заштиту само за сервере.

Комисија

