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Датум на објава на тендерот: 06.12.2019
Краен датум на доставување на понудите: 23.12.2019
Почитувани,
ПроКредит Банка АД Скопје ќе врши избор на најповолен понудувач за набавка на
Storage HPE MSA 2052, и HPE DL360 Gen10 сервер:

1
2

Description
HPE MSA 2052
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server

Quantity
1
1

Тендерот е делив и ПроКредит Банка го задржува правото да одбере различни
понудувачи за различни ставки.
Тендерската понуда треба да содржи:
Секој од понудувачите потребно е да понуди комплетно решение, по принцип “клуч на
рака. Комплетната понуда за изведување треба да ги опфати сите детали за
вклучување во постоечката инфраструктура, вклучувајќи и соодветни лиценци. Сите
потребни информации во врска со инфраструктурата ќе бидат презентирани на
понудувачот по потпишување на изјава за неоткривање на податоци.
Haпомена:
Понудите треба да се однесуваат на уреди кои се со следнава конфигурација:

1. Storage:
Model
Connectivity
Support
Warranty

HPE MSA 2052 SAN Dual Controller SFF Storage
HPE MSA 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceive
HPE MSA 2052 Storage Support 3Y Foundation Care NBD SVC
3 years

корисен капацитет 25 TB
минимум IOPS 20 000
2. Server:
Model

HPE ProLiant DL360 Gen10 Server

Processor

2 х Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz_8-core_85W)

RAM

Management

HPE 256GB (8x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered
2 х HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr
Wty Digitally
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes_2GB
Cache) 12G
iLO Management Port

Network

Embedded 4-port 1GbE

HBA

Warranty

HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel HBA
2 х HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power
Supply Kit
3 Years

Support

HPE 3Y Foundation Care NBD SVC

HDD
Smart Array Controller

Power supply

3.

Откуп (Trade-in) на следнивe Storage-и:

a. HP P635




HP HSV340 Dual Controller Array
HP D2700 SAS Drive Enclosure Qty. 2
HP EH0300FBQDD 300GB 15K SAS HDD Qty.50

Преземањето на storage-от ќе се изведе по миграцијата на новиот storage.

b.

NetApp FAS2240-2
 Dual Controller
 Drive Enclosure
 Hard disk drive NetApp SAS 600GB 10K Qty. 48

Преземањето на storage-от ќе се изведе по миграцијата на новиот storage.

Облик и содржина на понудата:
1. Понудата се изработува во писмен облик;
2. Понудата треба да содржи:
a. Име, ЕДБР на фирмата , адреса и седиште на понудувачот, броеви на телефон и
факс, e-mail адреси и лица за контакт;
б. Единечна цена на понудата, со посебно изразен ДДВ. Цената треба да биде изразена
во денари. При изработката на понудата се пополнува Анекс 9 – Спецификација на
цени (во прилог на објавата од тендерот);
в. Начин на плаќање – по извршената испорака;
г. Рок на испорака;
д. Гаранциски период;
ѓ. Постпродажни сервиси;
е. Докази за квалитет (сертификат за квалитет, технички карактеристики, технички
спецификации, функционални карактеристики, естетски карактеристики итн.);
ж. Референтна листа (референтната листа треба да се однесува на слични или исти
работи/предмети/услуги);
з. Антикорупциска изјава потпишана и печатирана;
ѕ. Информација за тековна состојба на фирмата од Централниот Регистар;
и. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува
ревизорски извештај од матичното правно лице кој треба да биде издаден од
реномирана странска ревизорска куќа;
j. Важноста на понудата треба да биде најмалку 60 дена;

к. Изјава дека фактурите ќе бидат доставувани во електронска форма;
л. Преглед на податоци од последната годишна сметка издаден од Централен Регистар
на Р.Македонија (само за аутсорсинг компании);
љ. Доказ за бонитет од банка или од Централниот Регистар на РМ;
м. Потврда дека не е отворена стечајна постапка;
н. Потврда дека не е отворена ликвидациона постапка.
Документите се доставуваат во оригинал или копија, со датум на издавање кој не треба
да биде постар од 6 (шест) месеци.
Критериуми за оценување (бодување) што ќе се применуваат при донесување на
одлука по тендер се следните:
Цена
Соработка со банката
Сертификација и стручност на вработените во компанијата за
понудената опрема и референтна листа на инсталации

75 бодови
10 бодови
15 бодови

Одбраните добавувачи се обврзани да отворат сметка во ПроКредит Банка АД Скопје.
Плаќањето ќе биде извршено во законски рок по извршената испорака и услуга.
Понудите треба да се испратат во затворено плико, со ознака “Не отварај” и „За тендер“
најдоцна до крајниот датум за доставување на понудите на долунаведената адреса:
ул. Манапо бр. 7, Скопје
со назнака за Тендер за набавка на Storage HPE MSA 2052 и сервер HPE DL360
Gen10 бр.01-2019.
Понудите кои се примени преку e-mail или по факс, понуди примени по истекот на
крајниот рок, понуди добиени и адресирани до вработени на ПроКредит Банка не
се сметаат за валидни при одлучување за тендерот.
Пликото не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува
испраќачот.

Аритметичките грешки се корегираат според одредени правила кои произлегуваат од
практиката. Во некои случаи е можно да постои грешка во збировите, односно
несовпаѓање на единечните и вкупната цена. Во ваков случај секогаш преовладуваат
единечните цени и се корегира вкупната цена. Во други случаи може да се јави грешка
помеѓу цените изразени во бројки и во букви, тогаш преовладува износот напишан со
букви, или пак грешка во единечната цена без ДДВ или единечна цена со вклучен ДДВ,
тогаш преовладува единечната цена без ДДВ.

