Отворен повик за учество во постапка за
набавка на компјутерска опрема
Предмет на набавка
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Центар за истражување и информирање Еко-свест
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Времетраење на повикот

15 дена

Контакт е-пошта

info@ekosvest.com.mk

Општи информации:
Центарот за истражување и информирање за животна средина Еко-свест (ЕКОСВЕСТ), заедно со партнерските организации Македонско здружение на млади
правници (МЗМП) и Поврзување природни вредности и луѓе (ЦНВП) спроведуваат
програма под наслов „Граѓанските организации во акција за климатските промени“,
финансирана од шведската Агенција за меѓународна развојна соработка –Сида. За
целите на спроведувањето на програмата ќе биде развиен софтвер за управување
со грантови. За подобро функционирање на Еко-свест како партнер на СИДА и
водечка програма за грантови, потребна е надградба на внатрешниот компјутерски
систем и опрема. Оваа опрема ќе ја направи нашата работа поефикасна,
транспарентна, стабилна, безбедна и подобра во иднина.

Предмет на набавка:
Предмет на оваа постапка за набавка е набавка на компјутерска опрема поделена во
3 лота.
1. Сервер.
2. Мрежна опрема.
3. Континуирано напојување - UPS.
Понудите може да бидат за индивидуален лот или за повеќе лотови.

Лот #1 – Server

Product Type
Case
Processor
Memory
Memory slots
HDD
RAID controller
PCI
Remote
Management
USB ports
Graphics

One Server
Rack mountable server, 2U, horizontal, Rack Mount Kit base unit for up
to 24x 2.5" hot-plug drives
2x Intel Xeon Gold Scalable Processor 3rd Generation, min. 16 cores,
min. 2.90 GHz base frequency, min. 24 MB cache, DDR4-3200 memory
supported, or equivalent
Minimum Installed 128 GB DDR4, registered, ECC, 3200 MHz
Minimum 16 slots for registered DDR4 ECC RAM;
Minimum 10TB memory supported, Advanced ECC, SDDC, ADDDC
Minimum Installed 6x HDD SAS, 12 Gbps, 2.4 TB, 10000 rpm, hotplug, 2.5” enterprise
Minimum SAS/SATA RAID Controller,SSD RAID Levels 0, 1, 10, 5, 50
Minimum 2x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16
IPMI 2.0 compatible Integrated Remote Management Controller

Minimum 6 x USB 3.0 (2x front, 2x rear, 2x internal)
1 x VGA
Minimum 4x 10GB redundant Ethernet (2x Dual 10GBASE-T PCIE LP
Ethernet (RJ45)
Ethernet interface cards)
Management LAN 1 x dedicated management LAN port
Power supply
Redundant Hot-plug power supplies, minimum 2x 900W
Warranty period 5 years
Warranty type
Onsite warranty
Серверот треба да биде дизајниран и способен за виртуелизација.
Понудувачот треба да биде овластен давател на услуги од производителот на
понудената опрема.
Опремата мора да биде нова, некористена и сите компоненти да бидат од ист
производител. Првото отворање мора да биде во просториите на добавувачот.
Гаранцијата треба да ја обезбеди производителот и да може да се провери на
локацијата на производителот.

Лот #2 – Network equipment
One closed type floor standing rack minimum 24U for the UPS,
computer equipment and server, with 1 PDU and 3 shelf's.
One layer 3 network switch with minimum 10x 10/100/1000Base-TX
Switch
and 4x 10GB ports
One network router with minimum 4x 10/100/1000Base-TX and
Router
minimum 1x10Gbps
Warranty period Minimum 1 year
Warranty type
Standard warranty,
Rack

Опремата мора да биде нова, некористена и сите компоненти да бидат од ист
производител. Првото отворање мора да биде во просториите на добавувачот.
Гаранцијата треба да ја обезбеди производителот и да може да се провери на
локацијата на производителот.

Лот #3 – Uninterruptible Power Supply - UPS
One transformerless Online Double Conversion UPS with minimum 3
kVA-kW, with comunication card, for use with server,
One transformerless Online Double Conversion UPS with minimum 1
UPS2
kVA-kW, with comunication card, for use with network equipment
Warranty period Minimum 1 year
Warranty type
Standard warranty,
UPS1

Опремата мора да биде нова, некористена и сите компоненти да бидат од ист
производител. Првото отворање мора да биде во просториите на добавувачот.
Гаранцијата треба да ја обезбеди производителот и да може да се провери на
локацијата на производителот.

Временска табела:
#
1
2
3

Чекори во постапката за набавка
Датум
Краен рок за доставување на понуди и наведените придружни 31.05.2022 година
документи за учество во постапката за набавка
Краен рок за избор на најдобар понудувач
02.06.2022 година
Краен рок за потпишување на договор со избраниот понудувач 03.06.2022 година

Подготовка на документација:
Понуди се доставуваат по електронски пат на адресата наведена во делот „Начин на
поднесување на понуди“. Е-поштата на апликацијата треба да ги содржи следните
документи:
1. Финансиска и техничка понуда
2. Секој друг релевантен документ што го поддржува авторизираниот сервис и
капацитетот на гаранцијата
3. Формулар за неопходна процена на добавувачи даден како анекс 1 „Анекс 1 –
Формулар за неопходна процена на добавувачи“
4. Сите документи кои се наведени во образецот Формулар за неопходна процена на
добавувачи од точка 3

Критериуми
Најдобрата понуда ќе биде избрана според следните критериуми: однос
цена/квалитет, обезбедување на овластен сервис, гаранција и време на испорака.

Начин на поднесување на понуди:
Понудите се доставуваат по е-пошта на адресата info@ekosvest.com.mk со
назнака: Понуда 2022 година (име на барателот)
Во содржината на меилот се наведуваат имињата на сите доставени документи,
редоследно, како што се наведени во делот „Подготовка на документација“.
Сите документи кои содржат потписи и печати треба да се достават во PDF формат.
Во случај приложените документи да се поголеми од 10 MB, документацијата се
испраќа во неколку последователни мејлови, на следниот начин: Назнака : Понуда,
2022 (име на апликантот) x / #, каде наместо ознаката " x“ се внесува серискиот број
на е-поштата, а наместо ознаката „#“ се внесува вкупниот број на испратени мејлови.
Во содржината на пораката, се наведува нумериран список на сите приложени
документи во таа е-пошта.
Сите пристигнати пораки ќе бидат поединечно потврдени дека се примени, а доколку
нема потврда, одговорност е на компанијата која ја испраќа е-поштата да провери
дали нивната понуда е примена во периодот наведен во „Временската табела “.

Доверливост
Информациите кои се однесуваат на прегледувањето и евалуацијата на понудите, и
изборот на кандидати за процесот на набавка, нема да бидат откриени на
барателот(ите) или на кое било друго лице кое не е официјално засегнато со тој
процес, дури и по објавувањето на доделувањето на договорот. Сите податоци ќе се
третираат како доверливи информации и нема да се користат, собираат или
дистрибуираат за која било друга цел, освен целите наведени во овој повик.

Други важни забелешки
Понудувачите ќе ги сносат сите трошоци настанати при подготовката и
поднесувањето на понуди. Исто така, сите избрани кандидати за учество во процесот
на набавка ќе ги сносат сите трошоци настанати при подготовката и поднесувањето
на нивната техничка и финансиска понуда. Еко-свест нема да сноси никакви трошоци
настанати во постапката за набавка.
Кандидатите се должни да ги достават сите потребни документи. Доколку
понудувачот не ги доставил сите наведени документи, неговата апликација нема да
биде административно прифатлива и понатаму нема да биде предмет на евалуација.

