
 
 

  
 
Број: 17072-2/17         
Датум: 11.08.2017. 

  

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење за јавну набавку добара – Активна мрежна опрема, ЈН ПП 

28/17 РП II, у другој фази рестриктивног поступка по партијама 

Од стране потенцијалног понуђача дана 10.08.2017. године у писаном облику достављен је 
захтев за додатним информацијама и појашњењем. 
У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 
и 68/2015)  Наручилац доставља следећу информацију: 
 

Питање 1: 

На страни 5/37 конкурсне документације у делу „Технички захтеви, 8-портни управљиви свич са 
8 пое порта + 2SFP“, дефинисано је да свич треба да поседује „2 мини – GBIC Gigabit Ethernet 
порта“. Такође је наведено и да свич треба да подржава „SFP модули 1000BASE – X“ и „100Base-
FX SFP“, а на позицији 3 тражени су и „1 Gbps sfp 1000Base-Ix модул 10km za 8-портни управљиви 
свич са 8 рое + 2 SFP“. Имајући у виду чињеницу да су GBIC модули већих димензија од SFP 
модула, молимо да потврдите да ли је прихватљиво понудити свич са 2 SFP Gigabit Ethernet 
порта, како би тражени SFP модули били компатибилни са понуђеним свичом? 
 
Питање 2: 
На страни 5/37 конкрсне документације у делу „Технички захтеви, 8-портни управљиви свич са 8 
пое порта + 2 SPF“, дефинисамо је „Поседовање серијског интерфаце-а за конфигурацију“. 
Обзиром да већина свичева, различитих произвођача, поседује RJ45 конзолни порт за 
конфигурацију, да ли је прихватњиво понудити свич који поседују RJ45 конзолни порт за 
конфигурацију, заједно са припадајућим каблом? 
 
Питање 3: 
На страни 6/37 конкурсне документације у делу „Технички захтеви“, 24-портни управљиви свич 
са 24 пое порта + 2 SFP“ дефинисано је „Pоседовање серијског интерфаце-а за конфигурацију 1 
RJ-45 console port to access limited CLI port“. Обзиром да су дефинисана 2 различита типа портова, 
а да већина свичева различитих произвођача поседује RJ45 конзолни порт за конфигурацију, 
молимо за појашњење да ли је прихватљиво понудити свич који поседује RJ45 конзолни порт за 
конфигурацију? 
 
Питање 4: 
На страни 6/37 конкурсне документације у делу „Технички захтеви“, 24-портни управљиви свич 
са 24 пое порта + 2 SFP“ дефинисано је „SFP модули 1000BASE-X за single mode оптичка влакна за 
дужине до 10km“. Молимо за појашњење да ли је потребно да свич има подршку за пријем 
наведених SPF модула или је потребно обухватити понудом и SFP модуле? 
 
Одговор 1: 
Прихватљиво је да се понуди  свич са 2 SFP Gigabit Ethernet порта. 
 
Одговор 2: 
Прихватљиво је да се понуди  свич који поседује конзолни порт за конфигурацију заједно са 
припадајућим каблом. 



 
 

 
Одговор 3: 
Прихватљиво је да се понуди  свич који поседује RJ45 конзолни порт за конфигурацију. 
 
Одговор 4: 
Потребно је да свич има подршку за пријем наведених SFP модула и није потребно понудом за 
ову ставку обухватити SFP модуле 
 

Додатно појашњење се објављује на Порталу јавних набавки, као и на интернет 

страници: http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke. 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke

