ВЈН 10/15 Одговори на питања

ОДГОВОР НА ПИТАЊА –ПРИМЕДБЕ УП- 7165 ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВЈН 10/15 oд 08.12.2015. године
 Одговор на питање број 1.
У вези питања понуђача око пиротехничког надзора и прегледа , на страни 7/26 дела 3.
Конкурсне документације јасно је прецизирано да Војска Србије као ранији титулар
касарне „Алекса Дундић“ није вршила испитивање и чишћење предметног војног
комплекса од неексплодираних УбС и нема подататка да је предметни војни комплекс
загађен неексплодираним УбС.
 Одговор на питање број 2.
Уколико се током реализације радова по ВЈН 10/15 пронађе НУС радови ће бити
прекинути све док се не буде неутралисало НУС и тек онда настављени . Период од
прекида до наставка радова неће бити рачунат понуђачу и за тај период понуђач има
право на продужење рока извршења посла за онај период за који је прекид трајао. Све
ово је објашњено члановима 30. и 52. дела 2. Конкурсне документације.
 Одговор на питање број 3.
У вези питања понуђача о привременом одустајању од рушења одређених објеката
Наручилац се овим путем изјашњава да одустаје од привременог задржавања рушења
појединих објеката. Сви објекти дати у Табеларном приказу у делу 3 Конкурсне
докуметације на страни 23/26, 24/26 и 25/26 су предмет рушења које ће се одвијати у
складу са усвојеном динамиком изабраног понуђача.
 Одговор на питање број 4.
У вези питања понуђача о месту депоновања материјала за који је Наручилац
заинтересован (гранитне коцке и ивичњаци) , Наручилац се овим путем изјашњава да
гранитне коцке са платоа нису предмет рушења . Предмет рушења су само објекти
табеларно дати у Табеларном приказу у делу 3 Конкурсне докуметације на страни
23/26, 24/26 и 25/26 .
 Одговор на питање број 5.
6.1. рушење постојеће трафостанице треба предвидети пројектом који ће урадити
изабрани понуђач.
6.2. Трафостаница З-284 у објекту КН-24 је под напоном.
Инвеститор предузима мере да са надлежном ЕПС Дистрибуцијом предметну
трафостаницу трајно искључи са електродистрибутивне мреже.
Све трошкове на овим пословима трајног искључења према ЕПС Дистрибуцији
регулисаће ГДС.
Радови на демонтажи комплетне трафостанице су у надлежности изабраног
понуђача.
Комплетна трафостаница тј. електроенергетска опрема (СН и НН постројење) и два
енергетска трансформатора 400 и 630kVA припшће изабраном понуђачу.
6.3. Инвеститор предузима мере да у најкраћем могућем року предметну трафостаницу
трајно искључи са електродистрибутивне мреже.
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 Одговор на питање број 7.
Власник целокупне демонтиране опреме и материјала који настане демонтажом
постаје понуђач и тиме преузима све обавезе које се тичу испитивања ,поступања ,
транспорта и збрињавања демонтиране опреме и материјала.
Станови на локацији Сунчана страна налазе се на адреси Бошка Петровића од 1-4 ,
Александра Бењака 2 и 4 и Павла Ивића 1 и 3 у Новом Саду .
 Одговор на питање број 8.
Услуга израде пројекта рушења је између осталог предмет ВЈН 10/15 .
У конкурсној документацији приложени су сви расположиви подаци о комплексу
,објектима и садржајима које је наручилац добио од Војске Србије која је била
претходни власник касарне Алекса Дундић у Земуну . Податке је припремала Војска
Србије за потребе свог „Мастер плана“ и ти подаци су уступљени ГДС.
 Одговор на питање број 9.
Ваша примедба није оправдана јер између појмова, односно економских института
„остварени промет“ и „приход“ постоји суштинска разлика, те значење ова два појма
не може ни у ком смислу бити исто. Стога сматрамо да је ова одредба Конкурсне
документације законита. Међутим, из практичних разлога одговарајуће одредбе
Конкурсне документације ће бити измењене, те ће се као додатни услов тражити
остварени укупан приход у претходне три обрачунске године од 200.000.000,00 динара
који се доказује Билансом/има стања и успеха.
 Одговор на питање број 10.
Услуга израде пројекта рушења је између осталог предмет ВЈН 10/15.
Наручилац је формирао захтев у погледу минималног техничког капацитета на основу
искуственог знања а имајући у виду да је током 2010. г. већ успешно реализовао
сличан посао на рушењу постојећих објеката и планирању терена на скоро шест пута
већем комплексу, у касарни „4. јули“ у Београду .
напомена наручиоца : на ово питање је већ кроз измене и допуне КД дат одговор
заинтересованом потенцијалном понуђачу.
 Одговор на питање број 11.
Вредност радног сата треба уписати искључиво у складу са обрасцем који је дат
Конкурсном документацијом за ВЈН 10/15.
 Одговор на питање број 12.
Власник целокупне демонтиране опреме и материјала који настане демонтажом постаје
понуђач и тиме преузима све обавезе које се тичу испитивања ,поступања , транспорта
и збрињавања демонтиране опреме и материјала.
напомена наручиоца : на ово питање је већ кроз измене и допуне КД дат одговор
заинтересованом потенцијалном понуђачу.
 Одговор на питање број 13.
Власник целокупне демонтиране опреме и материјала који настане демонтажом постаје
понуђач и тиме преузима све обавезе које се тичу испитивања , поступања , транспорта
и збрињавања демонтиране опреме и материјала.
У везим вашег запажања приликом обиласка локације дана 07.12.2015 године око
потенцијално радиоактивних јављача пожара, желимо да вам појаснимо да је
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наручилац управо из тог разлога предвидео и израду пројекта рушења , сагласност
техничке контроле на пројектно решење и на крају добијање дозволе за уклањање
објеката . Тек након тога моћи ће се приступити и самом рушењу објеката , уз
пиротехнички надзор,и рашчишћава али ће сви ућесници у процесу знати шта да
очекују . Сматрамо да ће ово ваше запажање помоћи и осталим потенцијалним
понуђачима да припреме квалитетну понуду узимајући у обзир шта све могу да очекују
на локацији која је предмет јавне набавке ВЈН 10/15.
Није потребно при достављању понуде у склопу ВЈН 10/15 прилагати лиценцу за
обављање радијацијске делатности , јер ће се пројектном документацијом предвидети
начин поступања са потенцијално радиоактивном опремом (уколико је заиста има на
локацији).
 Одговор на питање број 14.
14.1.Војска Србије као ранији титулар касарне „Алекса Дундић“ Грађевинској
дирекцији Србије није доставила било какав Извештај о извршеној дегазацији и
чишћењу резервоара котларнице, као ни Извештај о евентуалном прању и чишћењу
резервоара бензинске станице .С тим у вези Грађевинска дирекција Србије не поседује
тражене информације тј. извештаје, нити поседује било каква сазнања да је поменуто
испитивање некада реализовано.
14.2.Гађевинска дирекција Србије не поседује тачну-прецизну информацију по питању
складиштења врсте радне материје у предметним резервоарима, осим оних изнетих у
Конкурсној документацији ове ЈН., нити информацију да ли су исти(резервоари)
тренутно и у којој мери напуњени радном материјом. С тим у вези Грађевинска
дирекција Србије не поседује Извештај о испитивању опасног отпада тј. радне
материје складиштене у поменутим резервоарима.
У делу 3 Конкурске документације ВЈН 10/15 -Опис услуга и радова са прилозима , део
3-Основе за пројектовање (машинских инсталација) стоји:
Пројектом предвидети демонтирање опреме уз примену свих прописаних мера
заштите од пожара, мера безбедности и здравља на раду, и других важећих прописа и
стандарда за овакву врсту радова, као и одвоз (у складу са важећим прописима
везаним за третман отпада) на за то одговарајућу депонију.
По обављеној демонтажи предвидети враћање терена у првобитно стање.
Предметну техничку документацију урадити у свему према Законима, Правилницима и
правилима струке за ту врсту посла.
 Одговор на питање број 15.
Карактер отпада који помињете утврдиће се
уклањања објеката .

након израде пројекта рушења и

 Одговор на питање број 16.
Власник целокупне демонтиране опреме и материјала који настане демонтажом постаје
понуђач и тиме преузима све обавезе које се тичу испитивања , поступања , транспорта
и збрињавања демонтиране опреме и материјала.
Предвиђена израда пројекта рушења даће одговор на ваше питање .
 Одговор на питање број 17.
У вези питања понуђача о начину поступања са гранитним коцкама и ивичњацима ,
Наручилац се овим путем изјашњава да гранитне коцке и ивичњаци са платоа нису
предмет рушења . Предмет рушења су само објекти табеларно дати у Табеларном
приказу у делу 3 Конкурсне докуметације на страни 23/26, 24/26 и 25/26.
3

ВЈН 10/15 Одговори на питања

 Одговор на питање број 18.
Предмет јавне набавке ВЈН 10/15 је : израда пројекта рушења постојећих објеката и
извођење радова на рушењу објеката, са вршењем пиротехничког надзора на локацији
касарне „Алекса Дундић“ у Земуну, Београд. Власник целокупне демонтиране опреме
и материјала који настане демонтажом постаје понуђач и тиме преузима све обавезе
које се тичу испитивања , поступања , транспорта и збрињавања демонтиране опреме и
материјала.
 Одговор на питање број 19.
Наручилац ће признати „стари“ образац са непотпуним називом а прихватиће и нови
образац са пуним називом.
Захваљујемо се на свим вашим корисним примедбама и сугестијама.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 10/15
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