
Filmski sklad Republike Slovenije 

Miklošičeva 38 

1000 Ljubljana 

 

Oddaja JN za: server, programsko opremo in pomnilniški sistem 
 

Prosimo, da nam pošljete naslednjo ponudbo: 

 

A.) Strežnik v naslednji konfiguraciji: 

Ohišje 

• 19'' rack izvedba 

• višina največ 2 HE 

• redundantni ventilatorji (ni potrebna Hot-Plug vgradnja) N+1 

• dvojno, redundantno napajanje 

Procesor  

• do 2x Intel Xeon Quad Core serije 5520 

• vgrajen najmanj procesor z taktom 2,26 GHz 

• podporno vezje Intel 5520 

Pomnilnik  

• DDR3 Registered (RDIMM) 

• 6GB 

• razširljivo do 44GB 

• minimalno 18 ležišč za spominske module 

• možnost zrcaljenja (memory mirroring) in Online spare 

Diskovni podsistem  

• možnost vroče vgradnje skupno do 8 SAS ali SATA diskov 

• vgrajenih najmanj 2 diska kapacitete 146GB SFF(2,5'') SAS hot plug 

• vgrajenih najmanj 4 diske kapacitete 300GB SFF(2,5'') SAS hot plug 

• Podpora za RAID 0,1,10,5,50 in 6 načine 

• 512 MB predpomnilnika na vmesniku, z možnostjo baterijskega varovanja podatkov 

• po vsaj ena USB vrata spredaj, zadaj in interno 

• omogočen zagon sistema z USB naprave 

• interni čitalec za SD kartice 

Omrežje  

• 2x Multifunction 1000BaseT Ethernet vmesnika (možnost iSCSI priklopa) 

• TCP/IP offload engine 

Upravljanje strežnika na daljavo 

• KVM preko TCP/IP protokola v spletnem brskalniku 

• Možnost nadziranja in omejevanja porabe elektrike 

• Možnost obveščanja pred okvaro procesorjev, pomnilnika in trdih diskov 

• Možnost samodejne prijave napak 

• Gonilniki in agenti za rekonfiguracijo sistema 



 

 

 

B.) Sistemska programska oprema (FS je upravičen do Goverment Licenc): 

• Windows2008 SBS Premium  

• Windows CAL licence za skupaj 10 uporabnikov 

• Programska oprema za obrambo pred SPAM pošto in virusi, enoletna licenca za 50 

poštnih predalov 

• Protivirusna sistemska oprema za skupno 10 delovnih postaj in strežnik, enoletna 

licenca 

 

C.) NAS pomnilniški sistem za arhiviranje: 

• Vgrajena vsaj dva trda diska v RAID polju 

• Kapaciteta najmanj 1 TB podatkov neto 

• Podpora TCP/IP, SMB, http, FTP in LDAP protokolom  

• Programska oprema za napredno D2D arhiviranje - ustrezne licence za Windows 

okolje 

 

Oddaja se izvaja v skladu z 8. členom Navodila za izvedbo postopkov oddajanja javnih naročil po 

enostavnem postopku (zbiranje ponudb). Ponudniki lahko podajo ponudbo za en, dva ali vse tri 

sklope. Ponudniki morajo posredovati cene po posameznih sklopih, pri tem pa navesti cene v 

primeru, da bi Filmski sklad Slovenije – javni sklad sprejel le en ali dva sklopa (torej lahko 

sprejme le po en sklop od ponudnika). 

Poleg kriterija cene bomo pri izboru upoštevali reference ponudnika in ponujene opreme. Zaradi 

tega ponudbi priložite ponudbi ustrezne dokumente za presojo. 

Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj Razpis za server«. V primeru 

posredovanja preko maila (Info@film-sklad.si) v zadevi (subject) navedite: »Ne odpiraj, razpis za 

server«, ponudba pa naj bo v prilogi. 

Obravnavali bomo vloge, ki bodo prispele na FS do torka 8. 12. 2009 do 12:00. 

 

V Ljubljani, dne 1.12.2009 

 

 

 


