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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне
набавке: Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО,
број јавне набавке: 404-22-103/17-14
Дана 21.06.2017. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за потребе Дирекције РФЗО,
број јавне набавке: 404-22-103/17-14, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
1. Питање: „Партија 1- SAN свич – Да ли је потребно понудити FC patch каблове? Уколико је
одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину и дужину ових каблова.“
Одговор: Понуђач је у обавези да понуди FC patch каблове у дужини од минимум 2 метра по
каблу за 8 портова, као и кабал за напајање.
У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 1 - SAN свич, па уместо:
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове, SPF конекторе, лиценце за 8 портова.
Овим свичевима мењамо постојеће Brocade SAN свичеве који су набављени 2010. године.
Потребно је задржати постојећу конфигурацију.“
сада гласи:
„Напомена: Обезбедити FC patch каблове у дужини од минимум 2 метра по каблу за 8
портова, кабл за напајање, SPF конекторе и лиценце за 8 портова.
Овим свичевима мењамо постојеће Brocade SAN свичеве који су набављени 2010. године.
Потребно је задржати постојећу конфигурацију.“
2. Питање: „Партија 1- SAN свич – Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“
Одговор: Понуђач је у обавези да понуди 8 SFP модула за 8 лиценцираних портова.
У складу са наведеним мења се тачка 9 у табели за партију 1, те уместо:
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Licence

licence za 8 portova

Licence

licence za 8 portova (8 SFP модула)

сада стоји
9

3. Питање: „Партија 1- SAN свич - Које су зaхтеване карактеристике SFP модула?“
Одговор: Потребно је да брзина порта буде 8Gbps, (auto-sensing of 1,2,4,8 Gbps port speeds),
као што је и наведено у КД на страни 6. у табели за Патрију 1, у тачки 2 - Brzina porta.
2

Brzina porta

8Gbps, (auto-sensing of 1,2,4,8 Gbps port speeds)

4. Питање: „Партија 2 - Тип 1 - Да ли је потребно понудити UTP и оптичке patch каблове?”
Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину, дужину, тип
конектора и карактеристике ових каблова.“

Одговор: Понуђач је у обавези да понуди UTP каблове у дужини од минимун 1.5м по каблу за
сваки порт на switch-u. Оптичке patch каблове није потребно нудити.
У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 2 - Ethernet свичеви - ТИП
1, па уместо:
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање).“
сада стоји
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање, UTP каблове у
дужини од минимун 1.5м по каблу за сваки порт на switch-u).“
5. Питање: „Партија 2 - Тип 1 - Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“
Одговор: Неопходно је да switch подржава 2 SFP, није неопходно да их има, као што је и
наведено у КД на страни 6., у табели за Патрију 2 - ТИП 1, у тачки 1 - Портови.
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Portovi

12GE, uplinks 2x1G, 2x1G SFP, 1USB

6. Питање: „Партија 2 - Тип 1 - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“
Одговор: Потребно је да switch подржава 2 порта брзине 1Gb. као што је и наведено у КД на
страни 6., у табели за Патрију 2 - ТИП 1, у тачки 1 - Портови.
1

Portovi

12GE, uplinks 2x1G, 2x1G SFP, 1USB

7. Питање: „Партија 2 - Тип 2 - Да ли је потребно понудити UTP и оптичке patch каблове?”
Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину, дужину, тип конектора и
карактеристике ових каблова.“
Одговор: Понуђач је у обавези да понуди UTP каблове у дужини од минимун 1.5м по каблу за
сваки порт на switch-u. Оптичке patch каблове није потребно нудити.
У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 2 - Ethernet свичеви - ТИП
2, па уместо:
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање).“
сада стоји
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање, UTP каблове у
дужини од минимун 1.5м по каблу за сваки порт на switch-u).“
8. Питање: „Партија 2 - Тип 2 - Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“
Одговор: Неопходно је да switch подржава 4 SFP, није неопходно да их има, као што је и
наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 2, у тачки 1 - Портови.
1

Portovi

24GE, uplinks 4x1G SFP, 1USB

9. Питање: „Партија 2 - Тип 2 - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“
Одговор: Потребно је да switch подржава 4 порта брзине 1Gb. као што је и наведено у КД на
страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 2, у тачки 1 - Портови.
1

Portovi

24GE, uplinks 4x1G SFP, 1USB

10. Питање: „Партија 2 - Тип 3 - Да ли је потребно понудити UTP и оптичке patch каблове?”
Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину, дужину, тип конектора и
карактеристике ових каблова.“

Одговор: Понуђач је у обавези да понуди UTP каблове у дужини од минимун 1.5м по каблу за
сваки порт на switch-u. Оптичке patch каблове није потребно нудити.
У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 2 - Ethernet свичеви - ТИП
3, па уместо:
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање).“
сада стоји
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање, UTP каблове у
дужини од минимун 1.5м по каблу за сваки порт на switch-u).“
11. Питање: „Партија 2 - Тип 3 - Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“
Одговор: Неопходно је да switch подржава 2 SFP, није неопходно да их има, као што је и
наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 3, у тачки 1 - Портови.
1

Portovi

16GE, uplink 2x1G SFP, 1USB

12. Питање: „Партија 2 - Тип 3 - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“
Одговор: Потребно је да switch подржава 2 порта брзине 1Gb, као што је и наведено у КД на
страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 3, у тачки 1 - Портови.
1

Portovi

16GE, uplink 2x1G SFP, 1USB

13. Питање: „Партија 2 - Тип 4 - Да ли је потребно понудити UTP и оптичке patch каблове?”
Уколико је одговор потврдан, молимо вас да наведете потребну количину, дужину, тип конектора и
карактеристике ових каблова.“
Одговор: Понуђач је у обавези да понуди UTP каблове у дужини од минимун 1.5м по каблу за
сваки порт на switch-u. Оптичке patch каблове није потребно нудити.
У складу са наведеним мења се Напомена испод табеле за партију 2 - Ethernet свичеви - ТИП
4, па уместо:
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање).“
сада стоји
„Напомена: Обезбедити све потребне каблове (конзолни, кабл за напајање, UTP каблове у
дужини од минимун 1.5м по каблу за сваки порт на switch-u).“
14. Питање: „Партија 2 - Тип 4 - Колико SFP модула је неопходно понудити по свичу?“
Одговор: Неопходно је да switch подржава 2 SFP, није неопходно да их има, као што је и
наведено у КД на страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 4, у тачки 1 - Портови.
1

Portovi

8GE, uplink 2x1G SFP, 1USB

15. Питање: „Партија 2 - Тип 4 - Које су захтеване карактеристике SFP модула?“

Одговор: Потребно је да switch подржава 2 порта брзине 1Gb, као што је и наведено у КД на
страни 7., у табели за Патрију 2 - ТИП 4, у тачки 1 - Портови.
1

Portovi

8GE, uplink 2x1G SFP, 1USB

У преосталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Наручилац ће у складу са изменама објавити Конкурсну документацију ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ,
као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
57017.53/4

