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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: 404-22-103/17-29
Дана 21.09.2017. 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: 404-22-103/17-29, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
1. Питање: „У спецификацији техничких карактеристика опреме, ставка број 2 брзина потова,
тражили сте да понуђена опрема подржава 1/2/4/8Gbps брзине. Предлажемо да овај захтев
промените и прихватите као довољну подршку за 2/4/8Гбпс брзине, обзиром да је брзина Fiber
Channel комуникације од 1Gbps одавно престала да се користи?“
Одговор: Наручилац мења конкурсну документацију на страни 6., табелу у тачки 2. Брзина
порта, па уместо:
2

Brzina porta

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

сада стоји
2

Brzina porta

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

2. Питање: „У спецификацији техничких карактеристика опреме, ставка број 3 trunkcing,
тражили сте да понуђена опрема подржава до 64Gbps per ISL trunk (8x8Gbps). Предпостављамо да
овај затев не значи да тражите да понуђач испоручи и тако зване truncking лиценце које су неопходне
за повезивање FC switch-ева преко trunkcing портова? Молимо да ово потврдите или
коментаришете?“
Одговор: Наручилац конкурсном документацијом захтева да понуђач понуди свич који
подржава trucking. Није потребно испоручити truncking лиценце за повезивање FC switch-ева преко
trunkcing портова.
3. Питање: „У вези захтева у погледу гаранције за понуђену опрему сте захтевали трајање
гаранције од 5 година и квалитет гаранције отклање отказа или замену у току једног радног дана. Да
ли захтевате да ову гаранцију обезбеди понуђач или продавац, и да ли захтевате потврду
произвођача да он обезбеђује гаранцију и да је она укључена?“
Одговор: Наручилац конкурсном документацијом захтева да гаранцију, у трајању од 5 година,
обезбеди произвођач. Понуђач је у обавези да у понуди достави потврду произвођача опреме у којој
је наведено да ће гаранција за понуђено добро бити 5 година.
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
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