
Datum objave: 17.02.2022   14:20 

VPRAŠANJE 

Spoštovani, 

 

Prosim za pojasnilo : 

 

Za specifikacijo: 

zaščita pred krajo identitete na daljavo v torbici vgrajen zaščitni žep za RFID kartice 

 

To mislite da Vam dodamo RFID Blocker v torbice ali je samo mišljeno da imajo namenski skrit žepek 

za kartice ? 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

v razpisni dokumentaciji omenjene zahteve v specifikaciji ni. 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum objave: 21.02.2022   08:31 

VPRAŠANJE 

Spoštovani, 

 

Prosim za informacijo, kakšen Workload se bo izvajal na teh strežnikih pri sklopu 3 Grafična vozlišča, 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

workload: simulacije dinamike molekul. 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum objave: 21.02.2022   13:13 

VPRAŠANJE 

Spoštovani, 

 

navedeno spodaj se izključuje. 

Ali velja napisano v točki III./E)e.2): "Ponudnik kot dokazilo o referencah predloži s strani naročnika 

izpolnjeno izjavo (razpisni obrazec 7a)." 

Ali velja napisano v Razpisni obrazec št.7.: "Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od 

ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o 

referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja." 

 



lp, 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

velja, kot navedeno v točki III./E)e.2): "Ponudnik kot dokazilo o referencah predloži s strani naročnika 

izpolnjeno izjavo (razpisni obrazec 7a)." 

 

Opomba, navedena v Razpisnem obrazcu št. 7, se briše. 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum objave: 21.02.2022   13:16 

VPRAŠANJE 

spoštovani, 

 

prosimo za pojasnilo, kaj velja: 

v razpisni dokumentaciji v točki III. /M) piše: "Pogoj: minimalni garancijski rok za ponujeno opremo je 

36 mesecev." 

v Razpisni obrazec št.12 pa piše: "garancijski rok za dobavljeno opremo je ......... mesecev (minimalni 

garancijski rok je 12 mesecev)." 

 

lp. 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

minimalni garancijski rok za ponujeno opremo je 36 mesecev. 

 

Besedilo v Razpisnem obrazcu št 12, ki se glasi: "garancijski rok za dobavljeno opremo je ......... 

mesecev (minimalni garancijski rok je 12 mesecev)", se spremeni tako, da se po novem glasi: 

"garancijski rok za dobavljeno opremo je ......... mesecev (minimalni garancijski rok je 36 mesecev)". 

 

Lep pozdrav. 

 

 

Datum objave: 24.02.2022   08:40 

VPRAŠANJE 

Razpisna dokumentacija, stran 25. Kaj smatrate kot "osnovno izobraževanje"? 

 

ODGOVOR 

 

 

Spoštovani, 



 

pod "osnovno izobraževanje" mislimo na prikaz vklopa/izklopa sistema (npr. ali je potreben kak vrstni 

red vklopa/izklopa strežnikov) ter prikaz nadzora delovanja s strojnega vidika (npr. da vse 

komponente (tudi ventilatorji) delujejo). 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum objave: 24.02.2022   08:41 

VPRAŠANJE 

2. Predmet javnega naročila.... dobava in instalacija Visokozmoglljivega.... 

Kaj vse pričakujete pod zahtevo instalacija? 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

pod besedo "instalacija" pričakujemo, da bodo vsi strežniki nameščeni v omaro (rack), priklopljeni na 

napajanje in med seboj pravilno povezani v lokalno mrežo. Vsak strežnik mora imeti nameščen 

operacijski sistem Centos Stream 8, ki mora podpirati vse vgrajene komponente. 

 

Potrebne aplikacije bomo namestili sami, prav tako bomo sami upravljali sistem. 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum objave: 24.02.2022   08:50 

VPRAŠANJE 

Spoštovani, 

 

Ali lahko ponudimo pri sklopu 3: Grafična vozlišča, Grafične kartice katere so primerljive A5000, saj te 

kartice niso narejena za diskovne sistema in nimajo pravilnega hlajenja in bi zato ponudili primerljivo 

kartico katera pa je primerna. 

 

Hvala. 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

ne, velja kot navedeno v razpisni dokumentaciji. 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum objave: 28.02.2022   09:21 

VPRAŠANJE 

Spoštovani, 



 

Pri strežnikih zahtevate SFP priklope ali Base-T (copper) 

 

Hvala. 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

Ne načrtujemo optičnih povezav med strežniki, zadoščajo bakrene. 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum objave: 28.02.2022   09:23 

VPRAŠANJE 

Spoštovani, 

 

1. Predvidevamo, da je pri vseh postavkah za procesor navedena osnovna frekvenca ("base clock")? 

2. pri strežnikih ni navedeno ali želite redundantno napajanje (2 napajalnika) ali ne-redundantno (1 

napajalnik) 

3. Zahteve tako za za "Stikalo 10Gbps", kot za "Stikalo 1Gbps" so zelo ohlapne. Glede na HPC okolje, 

predvidevamo, da želite fully managed stikali, ne non-managed ali t.i. "smart managed"? Ravno tako 

prosim specificirajte, katere protokole naj stikali podpirata. 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

Ad 1) Pri procesorjih je mišljen t.i. "base clock". 

 

Ad 2) Želimo redundantno napajanje. 

 

Ad 3) Na sistemu, ki je predmet razpisa, ni predvideno računanje na več strežnikih hkrati ( t.i. 

"distributed computing"). 

Stikali naj bosta "smart managed" preko Web ali CLI vmesnika, poleg tega naj imata podporo za 

VLAN. 

 

Lep pozdrav. 

 

Datum objave: 28.02.2022   09:29 

VPRAŠANJE 

Spoštovani, 

v 3 poglavju: Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti 

ponudnika 

člen D: Podatki za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, 

3 točki - zahtevate, da se priloži tudi ESPD. 



ESPD-ja med dokumentacijo ni, prosim, da ga priložite. 

 

ODGOVOR 

 

Spoštovani, 

 

ESPD obrazec se nahaja na spletni strani UL FKKT, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija: 

 

https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/javna-narocila/javno-

narocilo/?tx_ttnews%5Byear%5D=2022&tx_ttnews%5Bmonth%5D=02&tx_ttnews%5Btt_news%5D=

2878&cHash=0b77e2894c1b14e6fd4eb9515b3d2722 

 

Lep pozdrav. 


