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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 РФЗО, број: 40422-103/16-36
Дана 17.11.2016. године заинтересовано лице се обратило захтевом за додатне информације
или појашњења у вези поступка јавне набавке: Набавка свичева са уградњом и пуштањем у рад за
потребе РФЗО,број: 404-22-103/16-36, сходно члану 63 став 2 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Питање 1:
Која дужина каблова је неопходна за тражење решења?
Одговор 1:
Стек свичева биће монтиран у рек орман наручиоца (један свич испод другог). Каблови за
повезивање свичева у стек не би требало да буду краћи од 30 цм ни дужи од 50 цм. Кабл за напајање
који долази уз уређај би требало да је стандардне дужине.
Питање 2:
Да ли је довољна подршка за статичко рутирање и RIP протокол, или се тражe протоколи
динамичког рутирања (као што су OSPF, BGP, IS-IS...)?
Одговор 2:
Потребна је подршка и за статичко и за динамичко рутирање.
Наручилац врши измену Техничке спецификације, стр. 6/31 КД, и то тако што се:
- после реченице „Предмет набавке су два свича повезана у стек режим рада са свим
потребним кабловима и материјалом за уградњу у рек Наручиоца.“ додаје: „Потребно је да дужина
каблова за повезивање свичева у стек буде минимум 30 цм а максимум 50 цм. Кабл за напајање који
долази уз уређај је стандардне дужине.“ и
- додаје нови став: „Потребна је подршка и за статичко и за динамичко рутирање.“
Наручилац ће, у складу са наведеним изменама конкурсне документације, објавити
пречишћен текст конкурсне документације на Порталу јавних набавки и интернет страници.
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