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Шабац, 08.02.2018. год.

Предмет: Појашњење конкурсне документације

Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку број 05/18 и то са следећим
питањем:

1. „Молим одговор везан за партију 14. Опрема и средства за прање подова
Обзиром да сте као додатни услов навели да понуђач са којим буде
закључен
уговор
мора
да
изврши
прво
прање
и
полирање
подова
сопственом радном снагом и сл. молим да нам дате информацију о
квадратури која је потребна да се уради, оквирном времену када се долази
(доба дана) врсти простора која се ради (из разлога што морају да се
износе ствари и заштићују зидови) и такође да нам дате информацију ко
изводи
наведене
припремне радње
за
прање
и
полирање
(изношење
намештаја, заштита зидова, заштита елемената који остају у просторији),
такође нам је потребна информација о врсти подне површине која ће се
третирати.
Наведене информације су нам потребне јако прецизно из разлога што морамо
исто да укалкулишемо у понуду а такође оператерима који ће радити да
дамо тачну информацију шта треба да раде и колико је обим посла.“
Одговор наручиоца: Планирано је да се од стране понуђача изврши прво прање и
полирање подова у пар служби болнице. У питању су ходници и чекаонице у којима се
налазе само клупе за пацијенте, које су фиксиране и неће се износити, а доњи делови
зидова су префарбани, тако да сматрамо да нема потребе да се заштићују. Подови који
су планирани за прање и полирање су обложени винас плочама. Укупна квадратура
износи 1026 м2. Извођење радова би се могло спровести у дане викенда у поподневним
часовима, у договору са надлежним из Опште болнице.
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