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Универзитет у Крагујевцу као Наручилац на основу члана 63. Закона о јавним набавкама,
у отвореном поступку јавне набавке куповине рачунарске, видео, презентационе,
лабораторијске опреме и софтвера намењенa реализацији Еразмус+ пројекта
„Институционални оквир за развој треће мисије на универзитетима у Србији“ (Institutional
framework for development of the third mission of universities in Serbia (IF4TM)), број
561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, ЈН 6/17 - ERASMUS+, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈН 6/17 - ERASMUS+
У делу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, на
страни 49 од 173 конкурсне документације за јавну набавку куповине рачунарске, видео,
презентационе, лабораторијске опреме и софтвера намењенa реализацији Еразмус+
пројекта „Институционални оквир за развој треће мисије на универзитетима у Србији“
(Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia (IF4TM)),
број 561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP, ЈН 6/17 - ERASMUS+, брише се табела
техничке спецификације за партију 13 – Серверска опрема и додаје се нова табела
техничке спецификације за партију 13- Серверска опрема и то:

Партија 13 – Серверска опрема
1

Проширење сториџ подсистема
Диск сервер
(са
дисковима)

IBM v5xxx (poželjno v5020), ili
Huawei OS2200v3, ili Dell SCv2000,
ili HDS VSP G200, ili FUJITSU
ETERNUS DX100 S4, ili Lenovo
ThinkSystem DS2200, ili EMC
VNXe1600, ili Lenovo Storage V3700
V2 ili bolje
1m Fiber Cable (LC)
Power Cord - PDU Connection
8Gb/16Gb FC host ports minimum
6TB 7.2K 3.5 Inch

Количина Корисник
1

4
2
4
12

БМУ

Батерија за
диск
проширење

Dual-active controller, with 16GB
system total cache

-

SFP+ SW Optical Transceiver
4 modula za storage uređaj 4 modula
za svičeve (ukoliko uz uređaj dolaze
moduli onda samo 4 za svičeve)

8

Two redundant 100-240 V ac power
supplies and cooling units

-

Ponuda treba da sadrži implementaciju
uređaja na postojeći IBM flex sistem
preko dva opticka sviča(povezivanje,
zoniranje, povezivanje nodova)

-

Obavezna garancija od 3 godine na
hardver i softver. Ponuda treba da
sadrži i cenu održavanja nakon isteka
trogodišnje garancije.

-

Enclosure Battery: FRU 85Y5898

1

Комисија за јавну набавку ЈН 6/17 - ERASMUS+ ће урадити пречишћен текст конкурсне
документације и исти објавити на Порталу јавних набавки.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
6/17 - ERASMUS+

