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1. Списак локација: Немањина 22-26, Немањина 11, Немањина 4,
Немањина 34, Булевар Михајла Пупина 2, Омладинских бригада 1, Влајковићева 3,
Захумска 14, Васина 20,Маршала Бирјузова 3-5, Булевар уметности 2, Устаничка 130,
Кнеза Милоша 20, Бирчанинова 6, Драже Павловића 15, Грачаничка 8, Краља
Милутина 10а,
Дечанска 8а, Ресавска 42, Булевар Краља Александра 15,
Ташмајдански парк б.б.
2. Време одзива је прецизно дефинисано на страни 4 од 54 конкурсне
документације: време одзива и излазка на локацију корисника опреме тече од
тренутка када понуђач добије захтев за интервенцију -позивно писмо путем факса,
Е mail-а или у хитним случајевима усмени захтев од стране овлашћеног лица
наручиоца, телефоном. Време слања захтева од стране наручиоца се евидентира у
бази интервенција како би се контролисало време одзива. Начин позивања је
детаљно објашњен на страни 5 од 54 тачка 7.
3. Понуђачи дају цене за све резервне делове наведене у
спецификацији конкурсне документације, а уколико је потребно уградити резевни
део који није специфициран у табелама резевних делова, поступа се на начин
дефинисан на страни 4 од 54 конкурсне документације, тачка 6) став 6.
4. Економичност поправке је дефинисана прописаним условoм да не
прелази 50 % вредности уређаја. Садашња вредност уређаја се одређује на основу
набавне цене и старости уређаја коју овлашћени сервис може проценити на
основу серијског броја уређаја, имајући у виду годишњу стопу амортизације
информатичке опреме. Ако поправка уређаја захтева замену главних виталних
делова уређаја који су након неколико година експлоатације у већини случајева
скупљи од 50 % тренутне вредности уређаја, дужни сте да тражите од наручиоца
сагласност за поправку. Наручилац процењује и одлучује да ли ће дати сагласнот
за поправку у зависности од исплативости.
5. Рок за слање сагласности зависи од времена које је потребно да
се овлашћеном лицу наручиоца проследи на оверу докуменат реферат-одобрење.
Кад овлашћено лице наручиоца добије потписан реферат обавештава сервис,
путем Е mail-а или факса, да може да се изврши поправка уређаја. У супротном
случају обавештава сервис да одустаје од поправке. Сервис не може да уради
поправку без потврде односно дате сагласности.
6. За уградњу резевних делова који нису наведни у табели резевних
делова мора се испоштовати наведена процедура. За рок важи све
што је
наведено у одговору на пето питање. Док се не добије сагласност, не може се
извршити поправка уређаја.
7. Потврђујемо да је списак неких наведених активности опција. Не
морају се при свакој интервенцији вршити све наведене радње као што су
расклапање и чишћење ако је то за решавање проблема непотребно.

5
8. Лиценцни системски софтвер је оперативни систем и део софтвера
који је инсталиран на опреми и омогућава обављање свих предвиђених функција.
9. Израз „штеловања“ подразумева потребне контроле и подешавања
уређаја након замене неисправног дела.
10. Фактура се доставља у року од три радна дана од дана кад је
урађена интервенција и потписан радни налог од стране наручиоца.
11. Наручилац је конкурсном документацијом прописао да се цена
сервиса исказује по позиву, по уређају, и није предвидео да на понуђену цену, по
позиву, по уређају, утиче укупан број уређаја.
12. Модели сервера су тачно наведени а серијске бројеве уређаја
добијате на захтеву за интервенцију.
13. Софтвер IBM Storage Manager је предмет одржавања и сервисирања.
14.
15.
из разлога што
се цена сервиса

16 portni IBM KVM svič , IBM Lcd monitor model 154F , tastaura SK-88-45.
- 19. Подаци нису дати у спецификацији конкурсне документације,
нису од утицаја на давање понуде јер је наручилац предвидео да
исказује по позиву, по уређају.

20. Специфицирана је трака за IBM Tape Library.
21. Потребно је да се упише цена лиценце док цена инсталације
треба да буде укључена у цену услуге одржавања као што је одређено у
конкурсној документацији у тачки 9. Валута на страни 24 од 54.
22. - 26. Подаци нису дати у спецификацији конкурсне документације,
из разлога што нису од утицаја на давање понуде јер се цена исказује по позиву
по уређају.

