РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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Младеновац

Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације ЈН р.б. 1.2.6. 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.1.26.

Питање понуђача:
У јавној набавци 1.2.6. Одржавање и поправка медицинске опреме
За партије 1,2,3 и 4 као додатни услов тражите поседовање стандарда ISO 13485
Стандард ISO 13485 односи се искључиво на производњу и сервис медицинске опреме.
Партија 1 су оптички апарати
Партија 2 су термички апарати апарати
Партија 3 је лабораторијска опррема
Молим Вас да имајући у виду ЧЛ.10 Закона о јавним набавкама
Овај додатни захтев избришете.

Одговор:
Будући да је предмет јавне набавке Одржавање и поправка медицинске опреме а како је
потенцијални понуђач и сам закључио, тражени стандард ISO 13485 односи се на производњу али
исто тако и на сервис медицинске опреме, што Наручилац између осталог сматра за гаранцију
квалитетног и ефективног сервисирања медицинске опреме, те ради свега наведеног Наручилац
остаје при захтевима из конкурсне документације.

Наручилац је при дефинисању конкурсне документације у оквиру партије бр.1 дефинисао набавку
услуге одржавања и поправке оптичких апарата и уређаја. У оквиру партије бр.2 дефинисана је
набавка услуге одржавања и поправке термичких апарата и аутоклава. У оквиру партије бр.3
дефинисана је набавка услуга одржавања и поправке лабораторијске опреме.

Сви уређаји чије је сервисирање обухваћено наведеним партијама подлежу дефиницији медицинских
средстава тако да је примерено томе и дефинисан захтев да понуђач има уведен систем менаџмента
квалитетом ISO 9001 и ISO 13485 из области сервисирања медицинске опреме.

Наручилац ће изменити конкурсну документацију и поступити у складу са чланом 70. и 71 Закона о
јавним набавкама и изменити наведени захтев тако да исти гласи:
За партије 1,2,3,4 неопходно је да понуђач има уведен систем менаџмента квалитетом ISO 9001 и ISO
13485 из области сервисирања медицинске опреме, или одговарајући то јест за ISO 9001 (:2008 ili
:2015) i за ISO13485(:2012 ili :2014)".

С поштовањем

Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке
Гордана Прокић
_______________________

