ПИТАЊЕ:

ОДГОВОР:
Питање 1.
За партије 1-15, 26, 28, 29 и 30 осим за партију 6 понуђач је дужан да достави
одговарајући документ (уговор о пословно-техничкој сарадњи са произвођачем опреме или потврду
произвођача опреме о статусу партнерства или гаранцијско писмо произвођача опреме или дилерски
уговор или други одговарајући документ) о партнерству са произвођачем опреме која је предмет
одржавања, као што је дефинисано у конкурсној документацији на страни 6 од 445. На страни 32 и
33 од 445 конкурсне документације у питању је техничка грешка стога није потребно достављати
доказ да је понуђач овлашћени сервисни партнер произвођача опреме.
За партију 6 није потребно да понуђач доставља доказ о партнерском односу.
Питање 2.
Понуђачи не треба да попуњавају Модел уговора за партију 25 који се налази на
странама 435 до 443 од 445 конкурсне документације јер Модел уговора за наведену партију већ
постоји у конкурсној документацији, у питању је техничка грешка.
Питање 3.
За партију 19 - Одржавања штампача Пореске управе, Понуђач уз понуду треба да
достави писмo о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и за
отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Вредност уговора ће бити процењена вредност која износи 26.266.666,00 динара без ПДВ-а. Такође
и за партију 23 - Одржавање УПС-ева, АКУ батерија и дизел електричних апарата Пореске управе
понуђач уз понуду треба да достави писмo о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 1.283.333,33 за

свако писмо појединачно.
Питање 4.
У Моделу уговора за партије 1-15, 26, 28, 29 и партију 30, на страни 390 од 445
конкурсне документације члан 19. грешком је наведен документ о партнерству са произвођачем
опреме која се односи на продају опреме. Уместо наведеног документа треба да стоји документ о
партнерству са произвођачем опреме, који се односи на одржавање опреме која је предмет оквирног
споразума и уговора.

Питање 5.
За партије 1-3, 5-11, 13-15, 26 и партију 28, за стручна лица за сервисирање опреме
није потребно доставити сертификате.

