Поштована
у складу са договором уз извињење за мало кашњење због обавеза шаљем одговоре на питања.

1. Рок за завршетак грађевинских радова на новом објекту Клиничког центра Ниш по уговора
а из средстава кредита ЕИБ-а је 2 године и 9 месеци. Рокови ницу пробијени.
2. По завршетку грађевинских радова обавезна је техничка примопредаја објекта и у складу
са тим потписан је уговор са фирмом Ниш Инвест од стране извођача тако да је и тај
поступак кренуо.
3. Груби грађевински радови на објекту су завршени и раде се неопходна и потребна
сређивања појединих делова новог КЦ Ниш. Није било могуће по вим прописима урадити
нпр све просторе за тешку опрему нпр просторе за магнетну резонанцу, два мултислајсна
скенера, 3 ангио сале, 3 велика рендген апарата итд, зато што сваки понуђач опреме има
врло специјалне и специгичне захтеве за инсталацију ових апарата. Истог тренутка (пре пар
дана) када је потписан уговор за опрему и када смо сазнали ко је проивођач све ''тешке''
опреме и након њиховог обиласка градилишта кренуло се и са финализацијом тог дела.
4. Комплексност опремања објекта од скоро 50.000 метара квадратних није нигде могућа
нити изводљива са потпуном прецизношћу, али ми тј Управа Клиничког центра Ниш као
крајњи корисници нисмо хтели узимајући у обзир да се овакав објекат прави једном у 50
година да дозволимо било какву брзину која би успорила финални квалитет. Дневно смо
информисали Министра здравља Владе Републике Србије као и Председника Владе и на
наше задовољство и њихово разумевање није овај капитални објекат као ранијих година
коришћен као јефтина предизборна пропаганда.
5. У наредних 60 дана паралелно иде монтирање ''тешке'' опреме, финализација комплетног
болка где се та опрема налази (Фарадејеви кавези за магнет, оловна стакла и баритни
малтери за све просторије са јонизујућим зрачењем итд...), као и допремање и
инсталација све опреме која је купљена за нови КЦ искључиво из Буджета Владе
Републике Србије а не из кредита, како је била првобитна замисао пре 10-ак година.
6. По инсталацији опреме, која је у току, техничког пријема зграде који је у току неопходно је
и у најкраћем року пресељење комплетне зграде Хирургије, интерне медицине и
Неурологије у нови објекат (изузетно комплексно) што ће се урадити у 15-ак дана од
добијања уотребне дозволе, тако да онда могу и сви пацијенти а има их 2.500.000 који
гравитирају ка нашем Клиничком центру да користе услуге ове за све нас капиталне
инвестиције.
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