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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ 
ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Датум : 07.10.2016. 

 
Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације  
 
 
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења : 
 
1. Сажета питањa : 
 
1 Као обавезан услов за учешће, наручилац захтева потврду уписа у АПР.Како уз наведено решење није захтевано неко 
посебно одобрење одређеног министарства, које би значило испуњавање додатних услова, нејасно је коју врсту 
регистрације Наручилац захтева  На пример Решење Министарства здравља за обављање делатности никако није у вези 
са предметом јавне набавке. Молимо Вас да се овај захтев измени тако да Наручилац постави услов да је понуђач 
регистрован за обављање  делатности Техничког испитивања и анализе са основном шифром делатности 74300.Тако би 
наручилац обезбедио учешће понуђача који испуњавају захтеве који су у логичној вези са захтевима јавне набавке 
 
2. Додатни услов за понуђача у виду запослена најмање 3 сервисера сматрамо потпуно излишним, обзиром да 
испитивање медицинске опреме не морају нужно да врше сервисери, а са друге стране понуђач може као подизвођача 
ангажовати адекватни Институт за испитивање, који опет не мора нужно имати упослене сервисере. Молимо да се овај 
услов измени тако што ће Наручилац захтевати адекватне цертификате којима се доказује да понуђач испуњава услов за 
обављење делкатности испитивања опреме,Цертификат за обуку сервисера не обезбеђује услов да је сервисер обучен за 
испитивање медицинске опреме 
 
3, Додатни услов у виду поседовања два доставна возила такође сматрамо излишним, обзиром да је предмет јавне 
набавке испорука услуге, а не добара, не видимо јасну везу између предмета јавне набавке и наведеног додатног 
услова.Закони не предвиђају да предузеће које обавља делатност испитивање опреме поседује иједно доставно возило, 
те стога сматрамо да Наручилац нема право постављања услова виших од оних који су Законом предвиђени. 
 
4.Достављање цертификата, ISO 13485, ISO 18001 И 14001 такође сматрамо излишним.Напомињемо да Наручилац има 
право захтевати додатне услове који су у логићној вези са предметом јавне набавке.Не видимо на који би начин 
поседовање наведених цертификата обезбедило квалитетну услугу испитивања опреме.Уколико Наручилац остане при 
својим захтевима у погледу цертификата, молимо да достави назив цертификационог тела чије би цертификате прихватио 
као валидне.На званичном сајту Привредне коморе нашли смо податак да само један пониђач поседује ISO 13485, а 
наведени понуђач се не бави испитивањем медицинске опреме. Исто важи и за сертификате ISO 18001 и ISO 
14001.Понуђачи који поседују наведене цертификате објективно се не баве испитивањем медицинске опреме. 
 
1. Одговори : 
1. Наручилац је, у складу са Законом о јавним набавкама, одредио да један од обавезних услова буде да понуђач 
буде регистрован код надлежног органа, тј. у АПР-у. Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, довољно је само да 
се достави доказ за то, и у складу са Законом о јавним набавкама није дужан да доказује испуњеност обавезних услова, 
сем доказа из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама. Наручилац би повредио начело обезбедјивања 
конкуренције уколико би захтевао да су понудјачи регистровани за обављање  делатности Техничког испитивања и 
анализе са основном шифром делатности 74300. Наручилац остаје при захтевом из конкурсне документације.  
 
2. Наручилац је услов за кадровски капацитет одредио у складу са обимом предмета јавне набавке (велики број 
медицинске опреме која треба да се испита), јер сматра да понуђач не сме да додје у ситуацију да нема довољан број 
сервисера који ће обавити проверу безбедности и функционалности медицинских апарата, јер је реч о јако специфичним 
апаратима и њиховој употреби. Наручилац у конкурсној документацији није тражио сертификат о обучености  сервисера. 
Наручилац је у конкурсној документацији навео да је понуђач дужан да достави списак инструмената за проверу 
електробезбедности и функционалности апарата чије је одржавање предмет јавне набавке, уз списак је неопходно 
доставити и доказе о калибрацији биомедицинских уредјаја.  
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3. Имајући у види количину апарата за које се ради услуга испитивања, наручилац захтева да понуђач у уговореном 
року несметано изврши предмет јавне набавке. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Потенцијални 
понуђачи, који не испуњавају један од додатних услова, могу, у складу са Законом о јавним набавкама, поднети 
заједничку понуду. 
 
4. Наручилац има сазнања да више потенцијалних понуђача има примењене захтеване ИСО стандарде. Наручилац 
не одредјује које сертификационо тело треба да изда тражене сертификате. Тражени сертификати за Наручиоца дају 
гаранцију да ће услуга бити квалитетно обављена, јер је реч о специфичној опреми. ИСО 13485 је медјународно признат 
стандард за системе управљања квалитетом медицинских уредјаја. Организација која поседује овај стандард  показује 
своју способност да осим да произведе медицинске уредјаје (уколико су опредељени за ову врсту делатности) ,  да 
обезбеди са њима повезане услуге (сервис медицинске опреме, уколико су опредељени за ову врсту делатности, у који 
свакако спада и провера електробезбедности и функционалности медицинске опреме). Имајући да је предмет, ове јавне 
набавке испитивање функционалности и електричне безбедности уредјаја, медицинска опрема и да је тражена услуга део 
сервисирања медицинске опреме, наручилац захтева да потенцијални понуђаћ у свом пословању има имплементиране 
тражене стандарде. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Потенцијални понуђачи, који не 
испуњавају један од додатних услова, могу, у складу са Законом о јавним набавкама, поднети заједничку понуду.  
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