
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
   03 Број: 404-8/54-13-09
    27. 11. 2013. године
             Б е о г р а д

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012) у прилогу вам  достављамо

ОДГОВОР
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за

набавку лиценци, за потребе Народне скупштине Републике Србије за 2013.
годину

 (ЈН Бр. 54/13)
Питања:

Молимо вас да :

1. а. доставите серијске бројеве за опрему за коју тражите лиценце.
б. потврдите да ли под гаранцијом на лиценце мислите гаранцију на уређаје
за које набављате предметене лиценце.

2. На страни 24. КД, у делу “Модел уговора”, члан 2. се, између осталог, каже:
“Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата набавку и
испоруку комплетне опреме, трошкове увозних дажбина, превоза,
одржавање и сервисирање комплетне опреме у  понуђеном гарантном року,
као и све друге зависне трошкове.”
С обзиром да је предмет набавке - набавка лиценци и да у цену није
урачунат превоз, одржавање и сервисирање, молимо вас да члан 2. Модела
уговора ускладите са предметом јавне набавке.

3. 3.На страни 25. КД, у делу “Модел уговора”, члан 10. се, између осталог,
каже:
“Обавеза Испоручиоца је да у електронском облику достави лиценце
(инсталационе компоненте и сл.) за спровођење процеса имплементације о
чему ће уговорене стране сачинити записник о квантитативној
примопредаји.”
С обзиром да се у овом члану уговора тражи испорука лиценци у
електронском облику, закључује се да су став 2 и 3 члана 7. Сувишни и да
би требало члан 7. ускладити са чланом 10. Модела уговора.



Одговор:

1.

а)
Опрема: Серијски бројеви:
CSACS-1121-K9 KQ15VB0
CSACS-1121-K9 KQ15TZ8
WS-C3750X-48PF-S FDO1530P163
WS-C3750X-48PF-S FDO1530P178
WS-C3750X-48PF-S FDO1530K0YL
WS-C3750X-48PF-S FDO1530P15W
WS-C3750X-48PF-S FDO1530P166
WS-C3750X-48PF-S FDO1530P161
WS-C3750X-48PF-S FDO1530P171
WS-C3750X-48PF-S FDO1530K0Z8
WS-C3750X-48PF-S FDO1530P17J
WS-C3750X-48PF-S FDO1530P167
WS-C3750X-48PF-S FDO1530V0SX
WS-C3750X-48PF-S FDO1530Z0FX
WS-C3750X-24P-S FDO1531P1A4
WS-C3750X-24P-S FDO1531P1A5
WS-C3750X-24P-S FDO1531P19C
WS-C3560X-48PF-S FDO1531K08G
WS-C3560X-48PF-S FDO1531P09S
WS-C3560X-48PF-S FDO1531R0D7
WS-C3560X-48PF-S FDO1531K08E
WS-C3560X-24P-S FDO1526Z15G
AIR-MSE-3310-K9Z FTX150456J2
VS-C6509E-S720-10G SMC15380081
ASA5585-S20-K9 JMX15387047
ASA5585-S20-K9 JMX15387046
CWLMS-4.0-750-K9 1354J2380D3
ASA5520-AIP20-K9 JMX1537X00N
ASA5520-AIP20-K9 JMX1537X0F5
R200-BUN-3 QCI1529A7XG
R200-BUN-1 QCI1529A7X9
RSA Envision es-560  4W5845Ј
Ironport S160 A4BADBE1092C-62GB05J
Ironport S160 A4BADBE0FF09-JYQ5Z4J

б) Под гаранцијом за лиценце подразумева се гаранција на уређаје за које се
набављају предметне лиценце.



2. Модел уговора има за циљ да дефинише да је укупна понуђена цена од стране
понуђача, односно испоручиоца, обухватила све потенцијалне трошкове
везане за набавку, те да Наручилац неће прихватити друге накнадне
трошкове везане за реализацију уговора. У том смислу модел није потребно
мењати, уз  уважавање ваше констатације да се ради о електронској
испоруци  јер ће се испорука предмета набавке извршити на начин
уобичајен за врсту предметних добара, електронским путем.

3.. Модел уговора има за циљ да дефинише да је укупна понуђена цена од стране
понуђача, односно испоручиоца, обухватила све потенцијалне трошкове
везане за набавку, те да Наручилац неће прихватити друге накнадне
трошкове везане за реализацију уговора. У том смислу модел није потребно
мењати, уз  уважавање ваше констатације да се ради о електронској
испоруци јер ће се испорука предмета набавке извршити на начин уобичајен
за врсту предметних добара, електронским путем.

Председник Комисије

                                                                                                                   Предраг Ћулибрк с.р.

Одговор је објављен на Порталу
Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца


