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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА И ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕОГРАДА
Јавно предузеће “Путеви Србије”, које представља Директор,
у оквиру радова на рехабилитацији и обнови које финансира
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)
РАСПИСУЈЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЛОТ 8

Пројектовање и изградња петље „Нова Пазова“

Јавно предузеће „Путеви Србије“, у даљем тексту Инвеститор, намерава да искористи део
средстава из зајма Европске банке за обнову и развој (Банка) за трошкове Пројекта на Лот-у
8, Пројекат аутопута и Обилазнице око Београда.
Инвеститор сада позива понуђаче да доставе запечаћене понуде за наведени уговор који ће
се финансирати из средстава зајма, тако да ће се на основу члана 7. став 1. тачка 2.
подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) за избор најповољнијег
понуђача применити посебни поступак набавке Банке:
Од Извођача се очекује да изради Пројекат за грађевинску дозволу одобрен од стране
Техничке контроле у складу са законима и прописима Републике Србије, извод из пројекта
за издавање грађевинске дозволе и Пројекат за извођење, као и да изврши све радове на
изградњи петље „Нова Пазова“ у складу са одобреном и прихваћеном пројектном
документацијом.
Грађевински радови обухватају (али нису ограничени на) следеће:






Радови на саобраћајницама који укључују Припремне радове (одстрањивање грмља и
дрвећа, рушење и стругање постојећег коловоза, измештање жичане ограде и заштита
ТТ каблова), Земљане радове (ископ хумуса, ископ у широком откопу, израда насипа и
хумузирање косина и банкина), Радове на изради коловозне конструкције (израда
постељице, носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала,
битуменизираног носећег слоја – БНС, хабајућег слоја од асфалт бетона – АБ (PmB) и
бетонских ивичњака), и Одводњавање (ископ јарака);
Радови на одводњавању који укључују Земљане радове (ископ и планирање ровова за
полагање сливничких веза и сливника, затрпавање ровова пеком и шљунком, утовар и
одвоз вишка ископаног земљаног материјала), Тесарске радове (разупирање рова),
Монтерске радове (набавка, транспорт и уградња PVC канализационих цеви, сливника и
сливничких решетки), Бетонске и армирано-бетонске радове (бетонска подлога за
ослањање сливничке решетке) и испитивање водонепропусности цевовода;
Радови на објектима који укључују Мост у трупу аутопута (уклањање ивичњака, ограде,
венаца, пешачке стазе и појединих делова од бетона; ископ темеља; бетонски радови на





изради шипова, делова плоче, попречног носача, пешачке стазе; постављање
монтажног носача; постављање арматуре бетонских елемената, челичне заштитне и
пешачке ограде, ивичњака, венаца и пластичних цеви у пешачке стазе; премазивање
бетонских површина заштитним слојем; и израда хабајућег слоја од асфалт бетона) и
Надвожњак (уклањање ивичњака, ограде, пешачке стазе и хабајућег слоја; ископ
ровова и канала; бетонирање пешачке стазе и темеља кегли; облагање кегли бетонским
плочама; постављање арматуре бетонских елемената, челичне заштитне ограде и
дилатационе спојнице на пешачким стазама, ивичњака, бетонске риголе и пластичних
цеви у пешачке стазе; премазивање бетонских површина заштитним слојем);
Радови на саобраћајно-техничкој и сервисној опреми пута који укључују обележавање
коловоза бојом и постављање знакова и саобраћајне опреме пута;
Радови на јавној расвети који укључују набавку материјала и изградњу јавног
осветљења са одговарајућим орманом јавног осветљења;
Радови на уређењу путног појаса који укључују заштиту косина и насипа у складу са
пројектованим решењем;

Радови се обављају под саобраћајем, па посебну пажњу треба посветити одржавању
безбедних услова одвијања саобраћаја и напредовања радова.
Време за завршетак радова је 240 календарских дана.
Подношење понуда за уговоре који се финансирају из средстава зајма Банке је отворено за
понуђаче из свих земаља. Средства зајма Банке неће се користити у сврху било којег
плаћања физичком или правном лицу за увоз робе, уколико су таква плаћања или увоз
забрањени одлуком Савета безбедности Уједињених нација предвиђеном поглављем VII
повеље Уједињених нација.
Како би се квалификовали за доделу уговора, понуђачи морају да задовоље следеће
захтеве:
Финансијски захтеви
 Како би приказао сигурну и поуздану тренутну финансијску позицију и своје дугорочно
профитабилно пословање, понуђач је обавезан да достави билансе стања који су
прошли финансијску ревизију или, уколико се такви извештаји не захтевају законом
земље понуђача, друге финансијске извештаје који су прихватљиви за Инвеститора за
последње три (3) године,
 Минимални просечни годишњи обрт за последње три (3) године мора бити 4.000.000
евра (четиримилиона евра), и представља укупна одобрена плаћања из уговора који
су у току или су завршени,
Понуђач мора да докаже доступност финансијских ресурса односно расположивост
истих, као што су обртна средства, хипотекарно неоптерећене некретнине, кредитне
линије и друга финансијска средства, изузев уговорених авансних плаћања, како би
задовољио: (i) захтев оминималном току готовине у износу еквивалентном 1.200.000
евра (милиондвестотинехиљада евра) и (ii) укупне захтеве за ток готовине за овај
уговор и своје текуће обавезе.
Захтеви везани за искуство

Опште искуство – Искуство на уговорима најмање за последњих пет (5) година у односу
на крајњи рок за подношење пријава, са трајањем активности на уговору од минимум
девет (9) месеци у току сваке године, у својству извођача или извођача менаџера.
 Специфично искуство:

(a) Понуђач мора да поседује успешно искуство, као главни извођач радова, било као
самостални извођач радова или партнер у групи понуђача/конзорцијуму, на
реализацији најмање два (2) уговора изградње/реконструкције/рехабилитације
аутопутева или полуаутопутева или путева са раздвојеним коловозима и асфалт
бетонским коловозом или изградње/реконструкције/ рехабилитације петљи на
аутопутевима који су завршени након 1. јануара 2011. године, а у којима је вредност
Понуђачевог дела по уговору износила најмање 2.000.000 евра (двамилиона евра).
(b) За горе поменуте или неке друге уговоре који су реализовани у периоду наведеном у

(а) изнад, минимум захтеваног искуства у погледу следећих кључних активности
гласи: најмање 10.000 тона асфалтне мешавине (БНС или АБ) уграђене у коловоз у
једном месецу.
Наведени и сви остали квалификациони захтеви везани за подобност, историју спорова и
технички капацитет, приказани су у оквиру Поглавља III. Критеријуми за евалуацију и
квалификацију Конкурсне документације.
Конкурсна документација може се преузети сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова,
почевши од 19. јануара 2016. године у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Влајковићева 19а
(први спрат), Београд, након достављања Пријаве о намери преузимања конкурсне
документације путем факса на број: +381 11 3034 832, или електронском поштом на
dejan.vlahovic@putevi-srbije.rs. Уз пријаву доставити доказ о уплати једнократне таксе
(потребна уплатница) у износу од
РСД 24.000 (двадесетчетири хиљаде динара) за понуђаче из Републике Србије
Упутство за уплату за понуђаче из Републике Србије:
Прималац:
(Recipient:)
2
Сврха уплате:
(Description of payment:)
3
Рачун примаоца:
(Account mode:)
4
Број модела:
(Payment mode:)
5
Позив на број
(одобрење):
или (Reference number:)
1

Јавно предузеће „Путеви Србије“
(Public Enterprise “Roads of Serbia”)
Откуп тендерске документације за Лот 8
(Provision of Tender Document for Lot 8)
840-930621-22
97
78-74232102

EUR 200 (двеста евра) за иностране понуђаче
Упутство за уплату за иностране понуђаче:
FIELD 32A:
FIELD 50K:
FIELD 56A: (intermediary)

FIELD 57 A:
(acc. with bank)

FIELD 59:
(beneficiary)

FIELD 70:
FIELD 71 A:

VALUE DATE-EUR-AMOUNT
ORDERING CUSTOMER
DEUTDEFFXXX
DEUTSCHE BANK AG,
F/M TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
/DE20500700100935930800
NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIANBS) BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA
/RS35908500100003376472
PUBLIC ENTERPRISE “ROADS OF SERBIA”
BELGRADЕ
SERBIA
DETAILS OF PAYMENT
OUR

На захтев, документација ће брзо бити послата курирском службом без преузимања
одговорности за губитак или касну доставу
Све понуде морају садржати Декларацију о гарантовању понуде.
Конкурсна документација мора бити достављена на ниже назначену адресу најкасније до 9.
марта 2016. године до 10:00 часова (локално време). Понуде ће се отварати одмах након
крајњег рока за доставу понуда у присуству овлашћених представника понуђача који су

одлучили да присуствују отварању понуда. Накнадно достављена документа ће бити
одбијена и враћена неотворена.
Јавно предузеће „Путеви Србије“
Бул. краља Александра 282
11000 Београд, Србија
www.putevi-srbije.rs
е-пошта: office@putevi-srbije.rs
Особа за контакт:
Дејан Влаховић, дипл.грађ.инж
тел: +381 11 3206 812
факс: +381 11 3034 832
е-пошта: dejan.vlahovic@putevi-srbije.rs

