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ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.3-2-13/2015 

Дана: 27.02.2015  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 
 

              

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

добара- медицинско потрошног материјала за потребе микробиолошке дијагностике 

обликована по партијама, у поступку  jaвне набавке мале вредности 2/2015 (у складу са 

чланом 63.Закона о јавним набавкама) по захтеву потенцијалних понуђача 

Питање:  

 У упутству понуђачима како са сачине понуду (на страни 17) у тачки 17. Врста 
критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује 
уговор и методологија за доделу пондера, у делу који се односи на Квалитет је 
предвиђено да понуђач уз понуду достави следеће доказе о квалитету:  

1. Систем менаџмента квалитетом: сертификат ИСО 9001:2008 понуђача са роком 
важности у време подношења понуде и периоду трајања уговора; 

2. Систем    менаџмента    квалитетом:    сертификат    ИСО    9001:2008 произвођача са 
роком важности у време подношења понуде и периоду трајања уговора; 
3.    Систем       менаџмента        заштите       животне       средине:       сертификат        
ИСО 
14001:2005 понуђача са роком важности у време подношења понуда и периоду 
трајања уговора 
4.  Систем       менаџмента         заштите       животне       средине:       сертификат        
ИСО 
14001:2005  произвођача  са  роком  важности  у  време  подношења понуда и 
периоду трајања уговора 
за које је предвиђено бодовање на следећи начин: 
Бодовање: 
- нема доказ о квалитету                                                         -  0 пондера; 
- један од четири наведена доказа  о клвалитету                              -    5 пондера 
- два од четири наведена доказа о квалитету                                     -  10 пондера 
- три од четири наведених доказа о квалитету                                     - 20 пондера 
- четири од четири наведених доказа о квалитету                                  - 30 пондера 
Молимо за појашњење да, у ситуацији када је понуђач истовремено и произвођач 
понуђених предметних добара, такав понуђач доставом важећих сертификата под 2) и 
4) испуњава наведени услов и да се његова понуда бодује са 30 пондера за критеријум 
квалитет.  

За услове доставе сертификата под 3) и 4) ИСО 14001:2005  произвођача/понуђача, 
молимо за потврду да се исти могу доказати доставом сертификата ИСО 14001:2004 
(за производњу лекова, медицинских средстава, дијететских производа 
и пружање дијагностичких услуга).  

Такође, имајући у виду да сертификационо тело, пре истека рока важења издатог 
сертификата, врши проверу, након које издаје нов сертификат, молимо за појашњење, 
односно измену конкурсне документације, тако да наведени сертификати ИСО 
9001:2008 и ИСО 14001:2005 морају бити са роком важности само у време 
подношења понуда. Уколико је рок важења наведених сертификата краћи од периода 
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трајања уговора, имајући у виду процес ресертификације, понуђач се може обавезати да 
наручиоцу нови достави (или исти објави на свом сајту) по његовом издавању.  

 У обрасцу Понуде, рубрика „Гарантни рок добара“ молимо за појашњење да понуђач 
који доставља понуду за дефидрисане подлоге навођењем податка „12 месеци од 
датума испоруке“ испуњава предвиђен услов. 
 

Одговор комисије за јавну набавку : 
 

Комисија за јавну набавку добара медицинско потрошног материјала за потребе 
микробиолошке дијагностике обликована по партијама, ће понуде бодовати онако како 
је описано у тачки 17. Уколико је понуђач истовремено и произвођач што ће се видети 
из достављеног сертификата, и за ISO 9001 и ISO 14001 комисија ће га бодовати са 
максималним број пондера. 

Комисија за јавну набавку ће прихватити достављање ISO 14001: 2004. 
Поменути сертификати, морају бити са роком важности у време подношења 

понуде. Уколико је рок важења наведених сертификата краћи од периода трајања 
уговора, имајући у виду процес ресертификације, понуђач ће доставити  наручиоцу 
Изјаву у слободној форми у којој наводи да ће извршити ресертификацију и да ће када 
добију нови сертификат исти и доставити наручиоцу. 

 
Гарантни рок добара је описан на страни 14 у тачки 9.2 која гласи: 

„  Од понуђача се тражи да гарантни рок за испоручену робу буде по спецификацији 
произвођача, а рок важности мора бити наведен на декларацији испроучене робе“ 

 
Прослеђено понуђачу, објављено на сајту Дома здравља „Др Милорад М 

Павловић“ Инђија и Порталу јавних набавки, 27.02.2015 године.             
 
 

Комисија за јавну набавку 




