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СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Набавка добара-потрошног материјала за потребе службе радиологије и службе стоматологије Здравственог
центра Зајечар за период од годину дана у oтвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 16/19
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог
центра Зајечар
У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на
захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:
У конкурсној документацији у отвореном поступку за јавну набавку добара потрошног материјала за потребе
службе радиологије опште болнице и за потребе службе стоматологије
ЈН 16/19, у делу где наводите додатне услове тражите ИСО стандарде : ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 13485 за
понуђача (осим за област 1.2. партију 2).
Обзиром да је ИСО 13485 произвођачки стандард, наше питање је да ли сте уствари мислили да понуђач
треба у конкурсној документацији доставити копију ИСО 9001, ИСО 14001 за понуђача а ИСО 13485 за
произвођача понуђеног добра у партији, а све наведене за све области и партије осим за област 1.2. партију 2
?
Одговор 1:

Конкурсном документацијом, на страни 10 и 13. Предвиђено је у оквиру додатних услова, поред осталих и
додатни услов под редним бројем 7. Који гласи да понуђач треба да достави ISO стандарде: ISO 9001, ISO
14001, ISO 13485 за понуђача (осим за област 1.2. партију 2).
Врши се измена конкурсне документације на страни 10 и 13. У оквиру области V - услови за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тако да додатни услов
под редним бројем 7. Сада гласи:
„ISO стандарде: ISO 9001, ISO 14001 за понуђача , а ИСО 13485 за произвођача понуђеног добра у партији, а
све напред наведене, за све области и партије осим за област 1.2. партију 2.“

Прилог:
Измена 1 конкурсне документације бр. 6696/1 од 04.10.2019.године.
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