РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: 5358
Датум: 25.11.2019. године
Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.2.11.
одржавање и поправка медицинске опреме

Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на појашњење конкурсне
документације за услугу одржавања и поправке медицинске опреме дајемо додатне информације и
појашњења у вези са припремањем понуде по конкурсној документацији за јавну набавку бр.1.2.11.
Питање понуђача:
Увидом у табелу на страни 33 уочили смо нелогичност захтеване услуге и напомене.
Наиме предметном партијом тражите баждарење вага и апарата за притисак, а у исто време у
напомени лагер листу резервних делова за сервисирање иако сервисирање не постоји ни у називу
партије ни у табели.
Овако конципирана партија сама себе доводи у колизију
1.баждарење ( оверавање ) мерила које је регулисано Законом о метрологији и прописује оверавање
постављање државног жига од стране Овлашћеног тела за оверавање мерила које мора да поседује,
стандард ИСО 17020, Решење о овлашћивању за обављање поверених послова од стране
Министарства привреде и еталонирану опрему за обављање предметне услуге.
2.сервисирање мерила не подразумева баждарење ( оверавање ), за које тражите ИСО стандарде у
додатним условима, које овлашћена тела не поседују јер Закон о метрологији то од њих не захтева.
У складу са наведеним молим Вас да промените Партију бр.5 на два могућа начина:
1. Ако је предмет услуге баждарење ( оверавање ) мерила то не подразумева сервисирање истих
па је неопходно да уклоните услов достављања лагер листе, а као додатне услове прецизирајте
услове из тачке 1. Нашег захтева.
2. Ако је предмет услуге сервисирање тако мора и да буде написано и у табели и у називу
партије, али онда мерила не могу бити баждарена ( оверена ) државним жигом сем ако то
изричито не наведете.

Молимо Вас да размотрите наш захтев и о томе нас обавестите.

Одговор:
Имајући у виду све околности извршићемо измену конкурсне документације.

С поштовањем
Комисија за јавне набавке
Председник комисије за јавне набавке
Верица Ракић
_______________________

