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Јавна набавка број: 23/2017
ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења у вези са јавном набавком
(радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског
комплекса“ (2)
Дана 21.08.2017. године примљен je Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку (радови)
бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“:
„У конкурсној документацији као додатни услов је предвиђено:
„Понуђач мора имати радно ангажованог пиротехничара обученог према међународним
стандардима, који ће бити присутан приликом извођења радова за предметну набавку а
који поседује сертификат о обучености тј. потврду о успешно похађаним курсевима за:
тим лидера (или) основни курс деминирања (или) курс за детектовање и уклањање НУС,
издатих од стране надлежне институције према међународним стандардима. Уместо
радно ангажованог пиротехничара, понуђач може ангажовати фирму специјализовану за
обављање пиротехничког надзора, која мора да поседује важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
АНГАЖОВАЊЕ ПИРОТЕХНИЧАРА
- Фотокопија важећег сертификата (за ангажованог пиротехничара)
- Копија закљученог уговора између ангажованог пиротехничара и Понуђача за
обављање пиротехничког надзора
АНГАЖОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ФИРМЕ
- Копија Решења о пословима хуманитарног разминирања (чишћење површина
Доказ од противпешадијских и противтенковских мина, и других неексплодираних
убојних средстава која се пронађу на тим површинама) и копија Решења о
пословима чишћења копнених површина од неексплодираних убојних средстава
(чишћење површина од касетне муниције и других неексплодираних убојних
средстава). Наведена Решења морају бити издата од стране МУП Републике
Србије – Сектор за ванредне ситуације у складу са Уредбом о заштити од
неексплодираних убојитих средстава („Сл.гласник РС“ 70/2013).
- Копија закљученог уговора између ангажоване фирме и Понуђача за обављање
пиротехничког надзора
У предмеру радова наведена је позиција :
“Обезбеђење пиротехничког надзора приликом извођења радова који су предмет
пројекта.
Обрачун паушално.“
Поставља се питање у кoм oбиму je плaнирaн пoсao пиритeхничaрa?
Дa ли прe пoчeткa искoпa пирoтeхничaр врши испитивaњe тлa или, укoликo сe приликoм
искoпa нaиђe нa прojeктил или сл. врши сaмo дeaктивaциjу или пиротехничар врши само
надзор приликом извођења радова?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са конкурсном документацијом, Комисија за
јавну набавку бр. 23/2017 даје следећи
ОДГОВОР
Аеродром Поникве је био мета НАТО бомбардовања у више наврата током 1999.
године. 2013. године извршено је разминирање/чишћење дела аеродрома у појасу од
150 м са обе стране осе полетно-слетне стазе, односно по 450 м од крајева полетнослетне стазе (укупно 4.000х300 м2). Обзиром да се траса ограде налази изван граница
очишћеног дела аеродромског комплекса, чланом 15. Правилника о заштити на раду при
извођењу грађевинских радова („Сл. гласник РС“ бр. 53/97) прописано је следеће: „Кад
се земљани радови изводе на старим ратним поприштима или складиштима, пре
почетка радова проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних
предмета и материја“. Такође, Уредбом о заштити од неексплодираних убојних
средстава („Сл. гласник РС“ бр. 70/2013), приликом извођења радова на површинама за
које постоји сумња да су загађени НУС, предвиђено је да се изврши пиротехнички
преглед и надзор терена (у овом случају терена на коме је предвиђена изградња ограде
контролисане зоне Аеродрома Поникве).
Пиротехнички надзор је обавезан искључиво приликом извођења земљаних радова,
тј. ископа земље за темеље (спецификација радова је наведена у поглављу II конкурсне
документације за предметну набавку). Сврха обавезног обиласка терена пре
састављања понуде од стране понуђача је, између осталог, и сагледавање стања на
терену како би понуђач могао дати индивидуалну процену колико времена/дана је
потребно за извођење земљаних радова, а самим тим и процену времена/дана
обезбеђивања пиротехничког надзора. Обзиром да је на понуђачу да изврши процену
времена/дана ангажовања пиротехничког надзора, и да наручилац не може утицати на
индивидуалну процену понуђача (пројектом није предвиђено колико времена/дана је
предвиђено за извођење земљаних радова), обрачун обезбеђења пиротехничког
надзора у предметној спецификацији радова је дат паушално.
Посао пиротехничара је планиран у следећем обиму:
 Визуелна претрага површине која је планирана за ископ земље (спецификација
наведена у поглављу II конкурсне документације за предметну набавку, део-земљани
радови) и прикупљање свих металних делова НУС;
 Пре почетка радова машине на ископу. ручном методом обављаће се преглед метал
детектором марке Valon тип VMX-C1 (или одговарајући), магнетним локатором марке
Ferex тип 4021 (или одговарајући) и магнетним локатором марке Schonsted тип GA72CD (или одговарајући), и припадајућег алата.
 Комплетна траса постављања ограде прегледаће се метал детектором марке
Schonsted тип GA-72CD (или одговарајући) до 50 цм дубине пре било каквог
ископавања.
 Током рада багера, исти ће бити у сталној пратњи пиротехничара који ће прегледати
ископану земље.
 Преглед ископане земље пиротехничар ће вршити метал детектором марке Schonsted
тип GA-72CD (или одговарајући).
 У случају проналаска НУС, пиротехничар обавештава извођача радова.
 У случају да се пронађе НУС без иницијалног дела пиротехничар ће у сарадњи са
особљем ЈП „Аеродром Поникве“, одредити место за безбедно одлагање НУС до
доласка специјализоване екипе за уништавање тима за НУС, Сектора за ванредне
ситуације МУП РС.
 У случају да се пронађе НУС са иницијалним делом пиротехничар зауставља све
радове и обавештава извођача радова где извођач радова обавештава Сектор за
ванредне ситуације МУП РС до доласка тима за уништавање.
 Пиротехничар је обавезан да на радилишту води дневни и седмични извештај о
прегледу и надзору.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 23/2017

