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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1
за јавну набавку комуникационе опреме за мрежне чворове по Србији,
у отвореном поступку
јавна набавка број 16/2019

ПИТАЊЕ БР. 1: Поштовани, молимо вас за додатном информацијом у вези наведеног питања:
У техничком опису конкурсне документације “Јавна набавка комуникационе опреме зе мрежне
чворове по Србији” на страни 6 и у опису у табели обрасца понуде на страни 40, а који се односе
на Core data centar шасију, наведено је да је потребно понудити “Nexus 7700 Transport Services
Licenca - N77-TRS1K9” лиценцу, која подржава следеће функционалности:
Подршка за Layer 2 multipath мреже које елиминишу Spanning Tree Protocol, односно формирају
дата центар Layer 2 мрежну инфраструктуру која не користи Spanning Tree Protocol –
FabricPath.
Подршка за балансирања оптерећења и редирекције собраћаја на основу Layer 3 и Layer 4
параметара -Intelligent Traffic Director (ITD).
Подршка за интеграцију са out-of-box сервисним уређајима који пружају ADC сервисе
(Application Delivery Controller) –Remote Integrated Service Engine (RISE).
Молимо Вас да нам потврдите да је на наведеној позицији могуће понудити и другу врсту Nexus
лиценце, која испуњава све наведене и дефинисане фукционалности, а која у терминологији
произвођача има други назив и ознаку, услед постојања различитих верзија истородних лиценци
(нпр. „Nexus 7700 Enhanced Layer 2 Licence – N77-EL21K9“ и слична).
ОДГОВОР БР. 1: Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао минималне техничке
спецификације које понуђена добра морају да испуне, како у домену хардвера тако и у домену
софтвера и лиценци које се нуде, као што је и наведено на страни 11/68 конкурсне
документације. Прихватљива ће бити сва решења која кумулативно и на свакој дефинисаној
позицији испуњавају минимуме који су дефинисани, а уједно и решења која су боља од
захтеваних, што се односи и на најновије верзије софтвера и типове лиценци, под условом да
понуђене верзије лиценци и софтвера кумулативно испуњавају параметар еквиваленције по
вредносним, фукнционалним и техничким карактеристикама. Уколико тип лиценце коју наводи
заинтересовани понуђач испуњава минимум свих захтеваних функционалности – иста ће бити
прихваћена као одговарајућа.
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