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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама наручилац Општа болница „Др Радивој Симоновић“
доставља додатна појашњење:
Питање:
У делу КД који се односи на квалитет добара наводите да добра морају бити произведена у складу са
наведеним стандардима и сертификатима
а нигде у КД не наводите чиме се то доказује.(Тражили сте ISO 9001,ISO14001,ISO 19752,ISO 19798,din
33870,LGA i STMC sertifikat)
Квалитет се може доказати подношењем сертификата ,стандарда или Извештаја испитивача (Audit
report) оверених од стране производјача па Вас молимо да децидирано са сваки тражени докуменат
наведете у ком облику захтевате доказ.
доказ
Одговор:
Наручилац је изменио конкурсну документацију тако да сада гласи:
„Добра
Добра морају бити произведена у складу са стандардима ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 19752, ИСО 19798,
ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ као и да поседују : СТМЦ сертификат или ОДГОВАРАЈУЋИ.
Понуђачи тонера морају доставити доказе да су тонери и кетриџи произведени у складу са наведеним
стандардима, што се доказује достављањем оверених копија докумената о испуњавању стандарда, за
произвођаче нуђених добара и изјавом којом произвођач изјављује да понуђач нуди тонере у складу са
траженим сертификатима.
Као доказ да произвођач понуђених For use – заменскх тонери и кертриџа поседује сертификате ISO
9001 „или одговарајућe“,
e“, ISO 14001 „или одговарајућe“,СТМЦ сертификат „или одговарајућe“, потребно
је да понуђач достави фотокопију важећих сертификата оверених од стране произвођача понуђених
тонер касета.
Као доказ да су понуђена добра произведена у складу са ISO 19798 „или „одгова
„одговарајуће“, ISO19752 „или
одговарајуће“, потребно је доставити ISO reporte за све понуђене тонер касете у складу са ISO 19798,
„или одговарајуће“, ISO 19752 „или одговарајуће“, где сваки
свак ISO report мора бити оверен од стране
произвођача
понуђених
тонер
касета.
касета.“
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