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Предмет: Одговор на питања у поступку јавне набавке превентивног сервисирања апарата за 
анестезију за потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности бр. 6 у
2016.години) 

 

танове 

да тврдите да редовно увозите резервне делове произвођала Drager не 
аког 

За наручиоца је прихватиљiв и уговор са другим правним лицем уколико је то лице 

Више понуђача може испунити тражени услов. 

                                                                                                               

                    
Владимир Папић 

 
1. Услов поседовања валидног сертификата ISO 13485 у себи садржи све нама потребне 

гаранције да ће се сервисирања медицинске опреме изводити по свим узусима струке 
(што подразумева и обављање сервисирања од стране сервисера обучених за ту врсту 
апарата). Сертификациона тела (међународно призната), која су издала сертификате у 
својим редовним контролама проверавају код власника сертификата да ли се и како 
спроводе одредбе овог стандарда и у зависности од тога могу да укину сертификат. 

 Будући да предлажете прилагање сертификата ,,ISO'' генерације који се тичу  
 безбедности и здравља на раду, као и заштитом природне околине, а који узгред немају 
 директне везе са реализацијом ове набавке познато Вам је да одредбе ISO стандарда 
 проверавају сертификацине куће које врше ресертификацију. 
 
 Наручилац остаје при траженом услову, наручилац је испитао тржиште и установио 
 да више понуђача поседује тражени сертификат. 
 

2. Наручилац је дефинисао услове у конкурсној документацији у складу са Законом о 
јавним набавкама и у складу са својим реалним потребама, опрема за коју се набавља 
услуга сервиса је опрема од изузетне важности за функционисање здравствене ус
с тога је неопходно да се приликом сервиса уграђују искључиво оригинални резервни 
делови. Нисмо упознати са тиме какви су закони на снази у Републици Немачкој. 

 С обзиром 
 видимо зашто Вам је проблем да имате уговор са произвођачем, јер је приликом св
 увоза резервног дела неопходно доставити и потрду произвођача да резервни део није 
 медицинско средсtво (Akt UC-a, бр.148-11-483-19-8/16/2015 од 29.02.2016.године) из 
 тога произлази да Ви имате пословно техничку сарадњу са произвођачем Drager. 
 
 
 овлашћено од стране произвођача опреме да дистрибуира резервне делове на 
 теритирији Србије. 
 
 
 
 
 
Председник комисије 
                                                                                            


