
 
 
       
 
 
 
              
       

Предмет: I - Питања и одговори ЈНВВ 10/2015 - Прање и пеглање веша 
 

Питање 1: Као додатни услов тражи се Образац БОН-ЈН од АПР а није 
прецизирано за које године а пошто су завршни рачуни још увек у обради да ли се 
испуњава услов ако се достави БОН-ЈН за 2011, 2012, и 2013 годину? 
 
Одговор 1: Наручилац ће прихватити БОН-ЈН за 2011, 2012, и 2013 годину. 
 
Питање 2: Као додатни услов траже се потврде од 3 здравствене установе за 
последње 3 године са оствареним приходима од минимум 5.000.000,00 динара, да 
ли се услов испуњава ако се доставе више потврда (нпр.две) од здравствених 
установа за последње 3 године са оствареним приходом од минимум 5.000.000,00 
динара по години? 

 
Одговор 2:  Конкурсном документацијом на страни 8/39,“ Додатни услови као 
„Услов“ је назначено да је понуђач у последње три /3/ године пружао услугу прања 
и пеглања веша за најмање три установе секундарног или терцијалног типа и да је 
појединачно од сваке установе остварио на годишњем нивоу  приход од минимум 
5.000.000,00 динара; што значи да понуђач не може доставити више потврда (две и 
више здравствених установа), које у збиру имају укупан остварени годишњи  
приход од 5.000.000,00 динара.   
Наручилац, обзиром на озбиљност пружањања услуга, сматра битним  за обављање 
услуга, да је понуђач радио са минимум три здравствене установе.  
  
Пирање 3: Да ли је испуњен услов ако поседујемо и доставимо све сертификате 
које тражите за управљање квалитетом а у којима није прецизиран делокруг рада 
прања и достава веша? 
 
Одговор 3: Конкурсном документацијом стр. 8 /39 и 9/39 назначено је да - понуђач 
поседује сертификате за делокруг рада прања и доставе веша, на коју се јавна 
набавка и односи;  
Обзиром на значај вршења услуга – прања и доставе веша понуђач је у обавези да 
поседује све сертификате назначене конкурсном документацијом из области 
пружања услуга ове јавне набавке. 
 
 
У Пожаревцу, 07.08.2015. 
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