РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број: сл.
Датум: 17.02.2017. године
Младеновац

Питање и одговор на постављено питање за јавну набавку мале вредности р.б. 1.2.4 услуга
прања веша.
Сходно члану 63. Став 2.Закона о јавним набавкама а које се односи на уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији и појашњење конкурсне документације за
услугу прања веша дајемо додатно појашњење и одговоре на постављена питања.
Питање бр. 1:
Поштовани у конкурсној документацији за ЈНМВ 1.2.4. у обрасцу 9 у понуди за услугу
прања веша сте навели опис и количину веша. Наведена количина се односи на недељну
или месечну количину веша која се пере и пегла?
Одговор:
Наведена количина се односи на годишњу потрошњу веша која се пере и пегла.
Питање бр. 2:
Да ли се веш за праање и пеглање који је потребно преузети одлаже увек на исто место у
магацинском простору наручиоца спакован тако да не дође до расипања веша приликом
преноса до транспортног средства.
Одговор:
Веш за прање и пеглање који се преузима и одлаже увек се преузима и доставља на исто
место у магацинском простору наручиоца спакован тако да не дође до расипања веша
приликом преноса до транспортног средства.
Питање бр. 3:
Да ли захтевате одређено време преузимања веша или се исти може преузети у било које
време у току радног времена Дома здравља?
Одговор:
Преузимање и испорука веша се врши два пута недељно сваког радног дана од 7 до 15
часова.
Питање бр. 4:
Које податке понуђач уписује код питања време извршења услуге?
Одговор:
Време у ком року ће преузети веш извршити прања и пеглање веша и исти доставити Дому
здравља Младеновац.
Питање бр. 5:

Која динамика преузимања и достављања и који рок испоруке веша је био прошле године
уколико сте имали планирану услугу прања веша са истом или сличном количином веша
за прање?
Одговор:
Преузимање и достављање веша прошле године је било два пута недељно обично то буде
уторак и петак.
Питање бр. 6:
Да ли наручилац захтева да понуђач преузима и доставља веш својим транспортним
возилом или се исти посао може обављати услугама курирских служби.
Одговор:
Да наручилац захтева да понуђач преузима и доставља веш својим транспортним возилом
због примопредаје веша за који се води евиденција.
Питање бр. 7:
Да ли је потребна посебна дозвола наручиоца и уколико јесте које податке је потребно
обезбедити за улазак ангажованог лица приликом преузимања и достављања веша у
просторије наручиоца?
Одговор:
Није потребна посебна дозвола наручиоца и није потребно никакве податке обезбедити за
улазак ангажованог лица приликом преузимања и достављања веша у просторије
наручиоца?
Питање бр. 8:
Да ли се води реверс у који се уписује количина преузетог и достављеног веша на дан
преузимања и на дан достављања веша који потписују овлашћена лица и наручиоца и
понуђача?
Одговор:
Да води се реверс преузетог и достављеног веша на дан преузимања и на дан достављања
веша који потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача и у који се тачно уписује
количина и назив преузетог и достављеног веша.

С поштовањем

Комисија за јавне набавке
председник комисије за јавне набавке
Гордана Прокић
_______________________

