
Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad 

Miklošičeva 38 

1000 Ljubljana 

 

Oddaja JN za: Mrežno opremo in strežniško omaro 
 

Prosimo, da nam pošljete naslednjo ponudbo: 

 

A.) omrežna oprema: 

Požarna pregrada v naslednji konfiguraciji: 

• Najmanj 8 * 100BaseT priključkov na notranji in zunanji strani skupaj 

• Podpora za najmanj 50 delovnih postaj za pregrado,  

• prepustnost najmanj 150 Mbps, ter 10.000 hkratnih zvez 

• prepustnost 3DES VPN 100 Mbps 

• najmanj 10 hkratnih VPN povezav in najmanj 2 SSL VPN povezav 

• podpora za 3 VLAN notranja omrežja 

 

LAN stikalo v konfiguraciji: 

• Najmanj 24 Ethernet 100BaseT in najmanj 2 1000BaseT priključkov 

• Hitrost pošiljanja paketov najmanj 6.5 mpps 

• 19« montaža v komunikacijsko omaro, višina največ 1 HE, segrevanje največ 86 BTU 

• Nadzor in upravljanje preko ukazne vrstice in http ter SNMP protokola  

• Podpora za standarde: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 

802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1AB (LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af  

 

E.) Strežniška omara: 

• Dimenzije 700/1000 42 HE 

• Vmesne police in pribor 

• Vozno podnožje 

• Hladilna naprava z najmanj dvema ventilatorjema 

• Digitalni termometer s termostatom 

 

 

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 ali za oba 

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

primeru, da bi Filmski sklad Slovenije – javni sklad sprejel le en sklop (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 na zgornji naslov v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj Razpis za mrežno 

opremo«. V primeru posredovanja preko maila (Info@film-sklad.si) v zadevi (subject) navedite: 

»Ne odpiraj, razpis za mrežno opremo«, 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 

 

 

 


