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ОДГОВОРИ:
1. Наручилац је у тачки 8. Техничких карактеристика, навођењем одреднице
''или'' оставио могућност понуђачу да изабере коју врсту документа ће да достави као доказ
о партнерском односу са произвођачем опреме за чије одржавање понуђач подноси
понуду.
У вези наведеног, Наручилац ће као валидне доказе из тачке 8. Техничких
карактеристика, прихватити важећи дилерски уговор или важећи уговор о пословно –
техничкој сарадњи са произвођачем опреме за чије одржавање и сервисирање понуђач
подноси понуду, само уколико је у истим прецизно наведено да понуђач, осим права на
продају опреме Произвођача, има и право за сервисирање и одржавање исте. Уколико не
постоји овакав навод, дилерски уговор и уговор о пословно-техничкој сарадњи са
произвођачем, уколико се исти достављају као доказ партнерства са произвођачем опреме
за чије одржавање понуђач подноси понуду, неће бити прихваћени као валидан доказ за
наведене партије. Дилерски уговор и уговор о пословно – техничкој сарадњи са
произвођачем опреме, уколико исти буду достављени као доказ партнерства са
произвођачем опреме за чије одржавање понуђач подноси понуду, морају да имају рок
трајања најмање колико траје уговор из предметне јавне набавке.
Истовремено, као валидан доказ о партнерству, наручилац ће прихватити и
важећи Уговор о праву сервисирања опреме који понуђач има са Произвођачем опреме или
овлашћеним представништвом произвођача опреме за територију Србије (уколико такво
представништво постоји), а за опрему за коју понуђач подноси понуду. Оваква врста
уговора мора трајати најмање колико траје уговор из предметне јавне набавке.
Наручилац ће прихватити и понуде које у себи садрже достављену потврду
у којој мора бити наведено да партнерство понуђача са произвођачем опреме које се
односи на сервисирање и одржавање те опреме траје најмање годину дана од дана
подношења понуде за одржавање опреме.
С обзиром да датум подношења понуде неће бити идентичан датуму
закључења уговора, понуђач је дужан да, уколико његова понуда буде оцењена као
најповољнија, у року од 5 дана пре истека важности достављене потврде, а у периоду
важења уговора, достави наручиоцу нову потврду са роком важности најмање до датума
истека закљученог уговора са наручиоцем што је у складу са обавезама понуђача
наведеним на страни 31 од 459 конкурсне документације да је ''Понуђач дужан да без
одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова
из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин“.
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2. Образац на страни 57 од 459 конкурсне документације, односи се на
Партију 10 (приликом прелома текста наслов је остао на претходној страни), те понуђачи
образац попуњавају и неће бити измене.
3. У понуди се достављају обрасци из конкурсне документације за партије
за које се подноси понуда.
4. На страни 118 од 459 конкурсне документације Упутство понуђачима
како да сачине понуду, у тачки 1 Подаци о језику, дефинисано је да понуда мора бити
сачињена на српском језику, да сва документа у понуди морају бити на српском језику, а
уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од
стране судског тумача. Наручилац остаје при наведеним захтевима.
5. Наручилац остаје при захтеву који се односи на средство финансијског
обезбеђења за озбиљност понуде, односно копија картона депонованих потписа код банке
између осталих захтева мора бити оверена печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана, од дана отварања понуда.
6. За Партије од 1 до 18 технички капацитет је јединствен, односно
потребно је попунити и доставити један образац који се односи на технички капацитет.
Поседовање кадровских капацитета доказује се на начин прописан
конкурсном документацијом и попуњавањем и достављањем образаца који су саставни део
конкурсне документације, за сваку партију посебно.

