УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
Тиршива 10, Београд
Датум: 31.03.2016. године
Универзитетска дечја клиника у Београду спроводи отворени поступак, набавка добара –
„Канцеларијског материјала, по партијама“, број набавке В-03/2016, објављен на порталу Управе за
јавне набавке и на интернет страници наручиоца www.tirsova.rs дана 17.03.2016. године. У складу
са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2013, 14/2015 и 68/2015) и
одредбама Конкурсне документације објављујемо одговор на постављено питање 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:
„Поштована
Поред тога што нисте предвидели ништа како би се дефинисао квалитет понуђених тонера а
квалитет се једино може установити бројем одштампаних страна и квалитетом отиска који се
добија и то се по закону члан 71.једино може доказивати међународним стандардима
ИСО 19752 међународни стандард за одређивање броја одштампаних страна црно белих тонера
ИСО 19798 међународни стандард за одређивање броја одштампаних страна за тонере у боји
STMC међународно признате тест методе за одређивање квалитативних перформанси тонера
Ви нисте узели у обзир ни члан 13 Закона о ЈН који је поготово за вас као здравствену установу
битан да га примените у документацији
Ви сте се определили једино да тражите да понуђач има ИСО 14001 а то је стандард који се
односи на компанију а не на производ и да тражите Изјаву о повременом преузимању
искоришћених тонера а то по Закону не може свако да преузима
Дакле ја вас молим за опште добро да прилагодите документацију Закону о ЈН и да избегнете да
добијете производе који су штетни по здравље људи и по животну средину ,на следећи начин
Понуђач је дужан да достави понуду за нове тонере, чији је произвођач адекватно обележен на
амбалажи производа и чија компанија је своју производњу ускладила са међународно признатим
стандардима за производњу тонера ИСО 9001,14001,19752,19798 И STMC и да као доказ
наведеног достави оригинално писмо произвођача тонера насловљено на понуђача којим
произвођач тонера потврђује да су понуђени производи нови, произведени у складу са наведеним
сертификатима и стандардима, као и копије наведених сертификата и стандарда
Дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада, као и документ о кретању отпада који се
пријављује на Агенцији за заштиту животне средине, како би се циклус пратио од почетка до краја
Безбедоносни лист за сваки тонер из спецификације којим се једино доказује да је производ
атестиран и безбедан по здравље човека и по животну средину
Наравно ви ће те урадити све по својој савести Ја знам само да ако се не обезбедите за квалитет и
безбедност производа који ће те добити, свакако ће те у том случају добити тонере који су увезени
из ко зна које земље Азије и који су јако лошег квалитета и веома штетни по здравље људи и
животну средину“

ОДГОВОР:
Наручилац у свему остаје при условима дефинисаним конкурсном документацијом.
Додатне услове за учешће у поступку Наручилац је одредио полазећи од својих потреба и
водећи рачуна да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са
предметом јавне набавке.
Осврнућемо се на сертификат 14001, а који сертификат су дужни да доставе понуђачи који
подносе понуду за партиј 5-8:
Системи управљања заштитом животне средине ИСО 14001:2004 је управљачки алат који
омогућава организацији било које величине да:
 идентификује и контролише утицај својих активности, производа и услуга на животну
средину,
 побољша однос према животној средини,
 имплементира систематски приступ којим ће постизати циљеве који се односе на
заштиту животне средине и обезбеди доказ да је постигла постављене циљеве.
Користи ИСО 14001:
Предности имплементације система заштите животне средине ИСО 14001:






Смањење негативних учинака на животну средину,
Смањење ризика од еколошких катастрофа,
Повећање способности брзе и ефикасне интервенције,
Правна сигурност због поштовања закона о заштити животне средине,
Боље коришћење енергије и заштита вода, пажљиво бирање сировина и
контролисану рециклажу отпада....

Имајући у виду напред наведено, ваше примедбе не сматрамо основаним и из тог разлога их
не уважавамо.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

