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ОДГОВОРИ:
1. Понуђач доставља једну понуду без обзира на то да ли подноси понуду
самостално за поједине партије, а за поједине као група понуђача.
2. Правно лице доказује финансијски капацитет доказима који су
дефинисани конкурсном документацијом:
- Биланс успеха за 2013. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или
Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013.годину од
Агенције за привредне регистре (АОП 202) и
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) за 2011, 2012 и 2013.
годину.
Партија 3 и Партија 4
3. У вези питања да се наводе радни такт меморија, није потребно да се у
табели 3.2 и 4.2 наводе тражени подаци. У захтеву за сервисирањем који се упути
понуђачу који закључи Уговор о одржавању рачунарске опреме уз сваки модел ће се
наводити тачан назив потребне меморије и брзином рада меморије како за сервере тако и
за радне станице. Ако тражени податак није написан у захтеву, сервисер може сам
идентификовати тражене податке о меморији прегледом уређаја који се сервисира.
Потребна меморија ће се наплаћивати за меморијске модуле по понуђеним ценама из
табеле 3.2 и табеле 4.2.
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Партија 19 и Партија 21
4. Понуђач је у обавези да у понуди достави потврду произвођача опреме
за уређаје за које може да обезбеди захтевани ниво одржавања за време трајања Уговора, а
за остале уређаје наведе период до када може да обезбеди захтевани ниво одржавања
дефинисан конкурсном документацијом.
Партија 1
5. Произвођачке ознаке меморијских картица се разликују од рутера до
рутера. Cisco користи меморијске картице различитих произвођача (SanDisk.Smart CF,STI
Flash ..) а нама је битан капацитет тражених картица.
Партија 25
6. Прихватамо да је потврда о статусу парнера са Cisco-m, односно
потврда да је партнер овлашћен за одржавање опреме, те да поседују одговарајући ниво
партнерства довољан доказ за то да је понуђач оспособљен и сертификован да врши
квалитетно пружање услуге корективног одржавања опреме по захтеваном моделу из
техничке спецификације.
7. Није прихватљиво да за резервне делове за које произвођач опреме нема
понуђени заменски део бољих или истих карактеристика, понуђач понуди рефабрикован
део уз захтевану гаранцију.
Партија 25
8. Рутери (по 3 комада) наведени у следећим ставкама опреме из табеле
опреме прве категорије под редним бројем: I-19. WAN Routers for Regional Sites и I-20.
VoIP Routers for Regional Sites и налазе у регионалим центрима: Нови Сад, Ниш и
Крагујевац. Остала опрема је у Београду и назначено је где се налази.
9. Серијски бројеви из вашег захтева за појашњењем су делови појединих
модула и написано је који су то модули. Након закључења уговора обавеза је понуђача да
се они провере и записнички констатује било које одступање од конкурсне документације,
уколико постоји.
10. Наручилац неће продужавати рок за достављање понуда

