ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВ
ОПШТА БОЛНИЦ
Синђелићева 62
Број: ЗЦ-01-6163
Датум:24.06.2013.г.
Ваљево

ПРЕДМЕТ:

Појашњење Конкурсне документације на захтев
заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС
124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев
заинтересованог лица од 24.07.2012.г. упућен електронским путем, у вези јавне
набавке мале вредности бр.17/2013 по јавном позиву и конкурсној документацији
објављеним на Порталу јавних набавки 16.07.2013.г.

Додатна појашњења Конкурсне документације се односе на постављенa
питањa:
1) Питање: Да ли је прихватљиво за наручиоца да понуђач достави доказ да
располаже са ISO 9001 везан за стандарде квалитета менаџмента а да ISO
14001 везан за управљање заштитом животне средине гласи на произвођача
чији се производ нуди, тј. апарат нуди са стране понуђача?
Одговор: За наручиоца је прихватљиво да понуђач достави доказ да поседује
сертификат ISO 9001, и да достави доказ да произвођач чији се производ тј.
апарат нуди поседује сертификате ISO 14001.
2) Питање: Да ли прилог бр.14. Конкурсне документације оверава понуђач или
наведени купци (наручиоци) и да ли је прихватљиво да се доставе фотокопије
потврда купаца на другим обрасцима, тј. на меморандуму купаца (наручиоца)?
Који је минимални број закључених уговора, тј. испоручених апарата по години
(2010, 2011, 2012.)?
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Одговор: Прилог бр.14. Конкурсне документације издаје и потписује, односно
оверава купац тј. субјект који се у смислу Закона о јавним набавкама
сматра наручиоцем.
Понуђач може доставити потврду тражену Прилогом бр.5. редни број 9.
Конкурсне документације и на фотокопији потврде купца одн. наручиоца или на
другим обрасцима и у другом облику, али да садржи основне податке из
модела потврде - Прилога бр.14.
Довољно је да понуђачи приложе доказ да су по години имали по један
закључен уговор, тј.испоручен апарат.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку
Драгица Обрадовић, дипл.ек.
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