УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд

Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак јавне набавке,
набавка добара – „Канцеларијски материјал, по партијама“, број набавке В-27/2014,
објављен на порталу Управе за јавне набавке дана 15.12.2014. године, на интернет
страници наручиоца: www.tirsova.rs и у Службеном гласнику Републике Србије. У складу
са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013) и одредбама
Конкурсне документације достављамо вам одговоре на питања и захваљујемо се на
питањима која се односе на Конкурсну документацију, а која ће нам помоћи да омогућимо
свим понуђачима доставу одговарајуће понуде и једнообразност у тумачењу
документације, и то:
ПИТАЊЕ:
„У уговору који ће понуђач који буде имао најповољнију понуду потписати са вама у
члану 9. стоји цитирам Роба која је предмет овог уговора мора у потпуности одговарати
вазећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, уверењима о квалитету
и атестима достављеним уз понуду продавца и евентуално достављеним узорцима
производа крај цитата, а у Закону о јавним набавкама у члану 12.пише цитирам
Наруцилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај
свим понуђачима крај цитата.
С обзиром да сте у додатним условима за партије 5-7 навели да понуђач мора да достави
сертификат ОХСАС 18 001 који се иначе односи на цитирам
СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ крај
цитата и као објашњење његовог значења због тога сто сви потенцијални понуђачи треба
да виде бесмисленост овог додатног услова који озбиљно доводи у сумњу равноправност
понуђача желим да кратко опишем шта тај сертификат значи цитирам Намењен је
организацијама које су свесне значаја безбедности Здравља својих запослених и стално
настоје да унапреде И одржавају Ниво физичке, менталне и друштвене безбедности својих
радника крај цитата.
Како се у овој јавној набавци ради о куповини тонера за штампаче, ја могу да разумем да
ви као здравствена организација треба да имате наведени сертификат, али то са
учесницима у јавној набавци нема благе везе и молим вас да документацију измените и
ускладите са Законом о јавним набавкама на тај начин што ћете избацивањем овог
бесмисленог услова увести као додатни услов да понуђач мора да достави потврду
произвођача тонера којом доказује да су понуђени тонери произведени у складу са
међународним сертификатима-стандардима за ту врсту посла
ИСО 19752-Индустријски стандард за одређивање капацитета моно-црно белих тонер
кертриџа.
ИСО 19798-Индустријслки стандард за одређивање капацитета тонер кертриџа у боји.
ДИН 33870-Немачки стандард за испитивање и производњу тонер кертриџа којим се
тестира број одштампаних страница, постојање генетски штетних супстанци.

ЛГА-Сертификат се издаје након испитивања тонер праха на штетне супстанце, чиме се
смањује ризик по здравље људи.
Што се иначе тиче узорака подржавам да се одмах доставе и да стоје код вас све време
трајња уговора и волео бих да и то буде у додатним условима.
Надам се да вам је циљ да јавну набавке потпуно ускладите са Законом о ЈН и да добијете
добра која ће вам омогућити несметан рад.

ОДГОВОР:
Наручилац мења конкурсну документацију, „Образац 1- Техничка спецификација са
структуром цена“, у делу који се односи на партије 5-7, и то тако што се брише OHSAS
18001 – систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду, односно понуђачи који
подносе понуду за партије 5-7 нису у обавези да доставе наведени сертификат.


Овај одговор, односно измена конкурсне документације В-27/2014 чини њен
саставни део;
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у
складу са изменом конкурсне документације јер ће у супротном иста бити
одбијена као неприхватљива.
 У осталом делу Конкурсна документација В-27/2014 остаје непромењена.
Одговор ће бити објављен на Порталу Управе за јавне набавке, portal.ujn.gov.rs као и на
интернет адреси Наручиоца www.vet.tirsova.rs и сва заинтересована лица могу га
преузети електронским путем.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ“

