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

Питање бр. 1:
Питање 1: Молимо Вас да нам одговорите да ли је обавеза извођача радова или је обавеза
Наручиоца да набави сав потребан материјал за извођење предметних радова, обзиром да
за позицију 9. из техничких спецификација Наручилац сам набавља сав потребан материјал?

Питање 2: Обзиром да се објекти који припадају под Апотеке Ниш налазе како на територији
града Ниша тако и у опстинама Алексинац, Ражањ, Гаџин Хан, Сврљиг, Дољевац и
Мерошина, молимо Вас да нам одговорите да ли се предметни радови изводе у објектима
Наручиоца који су само на територији града Ниша, или се предметни радови изводе у свим
објектима Наручиоца који се налазе и у другим општинама? Уколико се радови изводе ван
града Ниша, молимо Вас да нам одговорите у којим се све општинама изводе радови.

Одговор бр. 1:
Одговор 1: Обавеза је Извођача радова да набави сав потребан материјал који је дат у
техничкој спецификацији од позиције 1.-8., а за позицију 9. Наручилац сам набавља сав
потребан материјал.

Одговор 2: Предметни радови се могу изводити у свим објектима Наручиоца, како на
територији града Ниша, тако и у општинама Алексинац, Ражањ, Г. Хан, Сврљиг, Дољевац и
Мерошина. Незна се тачно унапред у којим ће се све општинама радови изводити, то зависи
од потреба организационих јединица.

Питање бр. 2:
На основу Вашег одговора на већ постављена питања потенцијалних понуђача, као на
пример код позиције 8 где сте навели начин израде, да не би било забуне, одговорите да ли
позиције од 1 до 8 обухватају набавку материјала и рад као што стоји на почетку предмета.

Одговор бр. 2:
Обавеза је Извођача радова да набави сав потребан материјал који је дат у техничкој
спецификацији од позиције 1.-8., а за позицију 9. Наручилац сам набавља сав потребан
материјал.
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