РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: 5789
Датум: 27.11.2019. 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:
Детаљном анализом конкурсне документације ЈН 1.2.11-набавка услуга: одржавање и поправка
медицинске опреме, уочили смо да су нам потребне додатне информације и појашњење конкурсне
документације, па Вас у складу са чланом 63. став 3, Закона молимо за разјашњење.
Питање 1:
У вашој конкурсној документацији, на страни 6 од 43- 4.2. Доказивање испуњености услова- в) за
партију 8 одржавање и поправка мамографа Sophie Classic Planmed:
Доказ: ``копија сертификата ИСО 9001 и ИСО 13485 или одговарајуће
За сертификат ИСО 13485 не постоји заменски одговарајући, он је потпуно исти као ИСО 9001 једина разлика је
та да се односи на Понуђаче који су и произвођачи опреме, тачније стандардизује животни век уређаја, што је
неопходно да поседују сами произвођачи.
Молимо Вас да измените овај део и избаците захтев за ИСО 13485 јер ми као овлашћени сервис нисмо у
обавези да поседујемо исти ако смо увели ИСО 9001.
Питање 2:
У вашој конкурсној документацији, на страни 6 од 43-4.2. Доказивање испуњености услова – в) за партију 8
одржавање и поправка мамографа Sophie Classic Planmed:
``Копија решења о овлашћивању за обављање поверених послова оверавања од стране Министарства
привреде ( Дирекција за мере и драгоцене метале)``
Овај захтев је апсолутно неоснован за сервисирање уређаја за мамографију и није нам јасно на шта се тачно
односи овај Захтев, те Вас молимо да се овај захтев избрише као захтев из конкурсне документације за
сервисирање уређаја.
Питање 3:
У вашој конкурсној документацији, на страни 9 од 43 – Захтеви у погледу места и времена извршења услуге:
``Време изласка на интервенцију од момента позива не може бити дужи од 10 часова``
Молим Вас да се овај део измени на 24 часа из разлога што је ово нереалан захтев.
Дом здравља Младеновац нас као извршиоца може да позове на интервенцију у нпр. 13 часова и можемо ли ми
као извршилац доћи код Вас око 22 часа? Молим Вас да измените на 24 часа што је реално време јер тиме не
долазимо у ситуацију да прекршимо Уговор и време за излазак на интервенцију.

Молим Вас да узмете у обзир наше примедбе и измените захтеве у Вашој конкурсној документацији.
Одговор:
Имајући у виду све околности и примедбе извршићемо измену једног дела захтева у конкурсној
документацији и продужити рок за достављање понуда.

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

