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Številka: 460-E-EN-GZ-36/19 
Datum: 8. 3. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA IN KONFIGURACIJA MREŽNEGA STIKALA 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava in konfiguracija mrežnega stikala po sledeči specifikaciji 
zahtev: 
 

 Dobava vgradnja in konfiguracija mrežnega stikala L3-na lokaciji UKC Maribor – 
Oddelek za pljučne bolezni) - 1 kos: 
- tehnične zahteve stikala: 12 x Gigabit Ethernet ports, 2 x 1 GE copper uplinks, 2 x 1 
GE SFP uplinks, licece podobno kot »IP base license« 
- dodani ustrezni SFP moduli 2 kosa - SFP 1000Base-SX LC (comp. GLC-SXMMD) 
- Integracija v naročnikovo okolje komunikacijskega omrežja 
- Nadgradnja strojne kode na od proizvajalca priporočeno verzijo 
- Nastavitev osnovnih management parametrov (ime, IP, dostopne pravice, gesla) 
- Nastavitev vmesnikov (L2, L3, access, trunk) 
- Vzpostavitev časovne sinhronizacije 
- Vzpostavitev L2 strukturiranega omrežja 
- Vzpostavitev L3 usmerjanja in mrežnih protokolov 

 

 Konfiguracija mrežnega stikala L3-na lokaciji UKC Maribor stolpnica: 
- Integracija v naročnikovo okolje komunikacijskega omrežja 
- Nadgradnja strojne kode na od proizvajalca priporočeno verzijo 
- Nastavitev osnovnih management parametrov (ime, IP, dostopne pravice, gesla) 
- Nastavitev vmesnikov (L2, L3, access, trunk) 
- Vzpostavitev časovne sinhronizacije 
- Vzpostavitev L2 strukturiranega omrežja 
- Vzpostavitev L3 usmerjanja in mrežnih protokolov 
- obstoječe naročnikovo stikalo je Cisco 2960-x 48port 2x sfp 

 
Sistem stikal mora omogočati hkratni prenos, preko dveh mikrovalovnih linkov od lokacije 
UKC MB – Ljubljanska 5 do UKC MB – Oddelek za pljučne bolezni (Pohorje). 
Ponujeno stikalo mora biti kompatibilno z obstoječim. Podpirati mora vse protokole, ki 
omogočajo hkratno aktivno povezavo L3 obeh linij. 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava UKC Maribor, Oddelek za pljučne bolezni; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV 
• morebitne druge stroške. 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 00386 2 321 26 09  
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Rok za sprejem ponudb: 12. marec 2019 do 12. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: aleš.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 460-E-EN-GZ-36/19. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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