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Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 6
Телефон: 018/512-296, 512-281, факс: 512-297

E-mail: javne. nabavke@apotekanis. co. rs
ПИБ: 100334157

Текући рачун: 840-582667-67

Дел. бр. : 937
Датум: 10. 06. 2015. год.

Предмет: Питања и одговори за набавку - Молерско фарбарски радови у објектима за
потребе Апотеке Ниш, ЈНМВ – 11 / 2015.

Питање бр. 1:
Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања у складу са конкурсном документацијом за јавну
набавку број 11/2015 чији је предмет "Молерско фарбарски радови у објектима Апотеке

1. У конкурсној документацији за горе наведену јавну надбавку на страни 12/27, део 9. НАЧИН
И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА стоји:
- Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана извршења радова.
- У образцу понуде на страни 19/27 стоји да рок плаћања не може бити кради од 3 дана од дана
извргења радова.
Молимо Вас да нам одговорите који је тадно рок плаћања?

Одговор бр. 1:
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана извршења радова.У образцу понуде на

страни 19/27 поткрала се техничка  грешка.

2. У конкурсној документацији за горе наведену јавну набавку на страни 19/27, ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ, део техничких спецификација под тачком 8. стоји:
- Гипсани радови (израда спуштених плафона и преградних зидова гипсаним плочама по
систему кнауфа).
Питање 2: Молимо Вас да нам одговорите да ли комплетна позиције 8 обухвата поред
бандажирања спојева и комплетно глетовање и кречење (бојење) спуштених плафона и преградних
зидова у две руке, као и остављање отвора за електро инсталације или било које друге инсталације
или позиција обухвата само израду спуштених плафона и преградних зидова гипсаним плочама по
систему кнауфа са бандажирањем и глетовањем спојева као у опису који је дат у склопу образца
понуде?

Одговор бр. 2:
Позиција 8. обухвата само израду спуштених плафона и преградних зидова гипсаним плочама

по систему кнауфа са бандажирањем и глетовањем спојева као у опису који је дат у склопу образца
понуде.- каком стоји у ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, део техничких спецификација.

3. У конкурсној документацији за горе наведену јавну набавку на страни 19/27, ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ, део техничких спецификација под тачком 9. стоји:
- Постављање ламината и лајсни.
Питање 3: Молимо Вас да нам одговорите који ламинат се уграђује и којих тачно карактеристика
(дебљина, класа хабања, отпорност, дезен, дизајн, густина и друго битно), као и да ли је планирана
и која тачно припадајућа подлога испод ламината као термоизолација? Такоде, да ли ова позиција
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обухвата л демонтажу постојеће подне подлоге или је планирано постављање ламината преко већ
припремљене подлоге од стране Наручиоца или већ постојеће подлоге? Уколико позиција обухвата
и демонтажу постојеће подлоге, молимо Вас да нам одговорите која врста подлоге је у питању, као и
уколико се ламинат поставља преко постојеће подлоге, молимо Вас да нам одговорите која врста
подлоге је у питању.

Одговор бр. 3:
Ламинат се поставља  на постојећу подлогу у зависности од затеченог стања  у објекту

Наручилац сам купује ламинат а његове карактеристике опет зависе од  стања у објекту.

4. У конкурсној документацији за горе наведену јавну набавку на страни 19/27, ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ, део рок извођења радова стоји:
- Рок извођења радова у објектима наручиоца не може бити дужи од 3 дана од дана уводења у
посао.
Питање 4: Молимо Вас да нам одговорите да ли се извођење предметних радова планира радним
данима, за време радног времена или само викендом и после радног времена, обзиром да је рок
извођења радова 3 дана? Такоде да ли се у време извођења радова објекти наручиоца бити
затворени или ће несметано радити, као и да ли је обавеза наручиоца или је обавеза извођача
радова померање-изношење намештаја и инвентара за време трајања извођења радова као и
заштита истог?

Одговор бр. 4:
Извођење предметних радова планира  се радним данима и викендом,  уз што мање ометање

процеса рада запослених. Обавеза  је  извођача радова померање намештаја и инвентара за време
трајања извођења радова као  и заштита истог и расчишћавање  објекта након извођења радова.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ 11 / 2015


