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KLASA: 650-01/17-01/85
URBROJ: 338-01-16-17-03
Zagreb, 1. kolovoza 2017. godine
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 u
daljnjem tekstu: Zakon), naručitelj, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, nastavno na
Prijedlog dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu: dokumentacija) o nabavi mrežne opreme,
objavljenog 25. srpnja 2017. godine na Internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za
zdravstveno osiguranje, objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I
PRIJEDLOZIMA

Gospodarski subjekt:
Vezano za zahtjev (usmjernik tip1, tip2, tip 3 i tip 4) za mogućnošću podrške za flash memoriju
kapaciteta 8, 16 i 32Gb molimo da se ovaj zahtjev promijeni u „podršku za flash memoriju
dovoljnog kapaciteta za skladištenje operativnog sustava, povijesnih zapisa (logova) i
neometan rad usmjernika“.
Odgovor naručitelja:
U tehničkoj specifikaciji za uređaje grupe B (usmjernik tip1, tip2, tip 3 i tip 4) traže se minimalni
funkcionalni tehnički zahtjevi kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji, ukoliko Ponuditelj
ponudi više od traženoga biti će prihvaćeno.

Gospodarski subjekt:
Vezano za zahtjev (usmjernik tip1, tip2, tip 3 i tip4) za „IPSEC VPN servisi sa podrškom za
dinamički VPN (VPN koji koristi NHRP (Next Hop Resolution Protocol) protokol (npr: DMVPN
- Dynamic Multipoint VPN))“ molimo da se ovaj zahtjev promijeni u „IPSEC VPN servisi sa
podrškom za dinamički VPN (VPN koji koristi NHRP (Next Hop Resolution Protocol) ili protokol
ekvivalentne funkcionalnosti (npr: DMVPN - Dynamic Multipoint VPN))“
Odgovor naručitelja:
Prihvaćamo prijedlog za sve uređaje grupe B (tablica 4, tablica 5, tablica 6 i tablicva
7): „IPSEC VPN servisi sa podrškom za dinamički VPN (VPN koji koristi NHRP (Next Hop
Resolution Protocol) ili protokol ekvivalentne funkcionalnosti (npr: DMVPN - Dynamic
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Multipoint VPN))“ te će isto biti ispravljeno u navedenim tablicama Tehničke specifikacije za
Grupu B.
Gospodarski subjekt:
Vezano za zahtjev za usmjernik tip3, “Ugradnja u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije 2RU”
molimo da se ovaj zahtjev promijeni u “Ugradnja u 19'' komunikacijski ormar, visina šasije ne
veće od 2RU”.
Odgovor naručitelja:
U tehničkoj zahtjev za usmjernik tip3 traži se sljedeće: “Ugradnja u 19'' komunikacijski ormar,
visina šasije maksimalno 2RU“.

