
 
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-маил: public@rfzo.rs           ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

 
08/3 број:404-2-14/17-15 
26.06.2017.године 
 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 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 23.06.2017. 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: „Да ли је у питању само физичка монтажа и повезивање уређаја или је потребна 
комплетна имплементација уређаја за потпуно функционисање истих?“ 

 
Одговор: Потребна је комплетна имплементација уређаја за потпуно функционисање истих, 

односно повезивање и конфигурисање свичева уз очување тренутних функционалности. 
 
2. Питање: „Да ли се ради о замени постојећих уређаја (који већ имају потребну 

конфигурацију) или су у питању потпуно нови уређаји који треба да омогуће додатне мрежне 
функционалности тј. да ли се од понуђача очекује да употреби конфигурацију која је тренутно у 
употреби или понуђач треба да направи потпуно нову конфигурацију уређаја са додатним 
функционалностима?“ 

 
Одговор: - За партију 1 је у питању замена постојећих Brocade оптичких свичева на којима је 

извршено зонирање и који повезују IBM HS23 бладе сервере са EMC VNX5300 и Huawei OceanStore 
5300 storage системима. 

- За партију 2, један свич ће служити за резерву, а остали за замену постојећих Ethernet 
свичева. Тип 1 (1 свич) ће служити за резерву. Тип 2 (2 свича) мења постојеће Cisco 2960 свичеве. На 
једном се налази management vlan за Fujitsu сервере, а други је смештен у сали за презентације. Тип 
3  (1 свич) мења постојећи Cisco 3550 свич у DMZ зони где су сервери на јавним адресама. Тип 4 (1 
свич) мења постојећи Cisco 2960 свич од 8 портова који обезбеђује везу између ISP Телекома и 
рачунарске мреже РФЗО. 

 
Од понуђача се очекује да употреби конфигурацију која је тренутно у употреби, а сервиси се 

могу видети из техничке документације/конфигурације постојећих свичева. 
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