
 
 

  
 
 
Број: 17354-2/17         
Датум: 17.08.2017. 

  

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 15.08.2017. 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: 

Да ли на страни 5. Конкурсне документације “8 - портни управљиви свич са 8 PoE porta + 2 SFP” треба да 
буде 8x10/100 или 8x10/100/1000 свич, јер у опису траженог модела пише: 8 10/100 Gigabit Ethernet 
портова? 

Уколико је тражени модел са 8x10/100 ethernet портова, да ли прихватате да понуђени модел има 
подршку за Jumbo frame до 9KB? 

Питање 2: 

Да ли на страни 7. Конкурсне документације “8 - портни управљиви свич са 8 PoE порта + 2 SFP” треба да 
буде 8x10/100 или 8x10/100/1000 свич, јер у опису траженог модела пише: 8 10/100 Gigabit Ethernet 
портова? 
 
Питање 3: 

3. Да ли на страни 8. Конкурсне документације “8 - портни управљиви свич са 8 PoE porta + 2 SFP” треба да 
буде 8x10/100 или 8x10/100/1000 свич, јер у опису траженог модела пише: 8 10/100 Gigabit Ethernet 
портова? 

Питање 4: 

Како се Конкурсном документацијом на страни 16 тражи да се достави Менично овлашћење за добро 
извршење уговора – Образац 10, да ли је потребно тражено овлашћење само оверити печатом и 
потписати од стране овлашћеног лица или и попунити како пише у напомени Обрасца 10? 
 

Одговор 1: 

Од портова треба да су 8-порт 10/100 + 2 х combo Gigabit SFP. 

Прихватамо Jumbo frame до 9KB. 
 
Одговор 2: 

Треба да буде 8 10/100 Ethernet портова. 
 
Одговор 3: 

Треба да буде 8 10/100 Ethernet портова. 
 
Одговор 4: 
Менично овлашћење треба да се овери печатом и потпише, а не треба да се попуни. 
 

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

