РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
ИД број Пројекта ИБРД: P127876
Број ИБРД Зајма:. 8255-YF
Број ЕИБ Зајма: 82.640
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (IFB)
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ 21, ДЕОНИЦА: ИРИГ 2 –
РУМА 1 (АУТОПУТ), ОД КМ 26+680 ДО КМ 42+260, Л=15,580 КМ
ИД БР. УГОВОРА: RRSP/RRW-IB21IR/2017-09
1.

Република Србија је добила зајам од Светске банке за трошкове Пројекта
рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја и има
намеру да део тих средстава издвоји за реализацију уговора: Појачано
одржавање државног пута IБ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), од км
26+680 до км 42+260, Л=15,580 км, ИД број уговора: RRSP/RRWIB21IR/2017-09. Овај уговор биће заједнички финансиран од стране
Светске банке, Европске инвестиционе банке и Републике Србије.
Набавка ће се спровести у складу са правилима и процедурама Светске
банке.

2.

Јавно предузеће „Путеви Србије“ (у даљем тексту Инвеститор) позива да
се доставе запечаћене понуде подобних и квалификованих понуђача за
извођење радова рехабилитације који се састоје од:








Припремниx радова који обухватају: уклањање вишка вегетације и
отпада, рушење елемената пута (ивичњаци и коловоз), рушење и
уклањање елемената оштећене конструкције, припремање површине
постојеће коловозне конструкције за наношење нових слојева
(стругање постојеће коловозне конструкције, санацију широких
пукотина, изградњу изравнавајућих слојева);
Радове доњег строја који обухватају: ископ канала, израду
стабилизованих банкина, хумузирање банкина и осталих површина и
земљане радови на изградњи асфалтираних и неасфалтираних
приступних путева и аутобуских стајалишта;
Радова горњег строја који обухватају израду коловозне конструкције
на приступним путевима; радове на побољшању коловоза (израду
битуменизираног носећег слоја и израду хабајућег слоја од асфалтног
бетона), као и уградњу бетонских ивичњака и израду ригола,
Радова на објектима (мостови и надвожњаци) који обухватају
стругање постојећих асфалтних слојева, израду или замену
хидроизолације, изградњу асфалтних слојева (израда изравнавајућег
слоја уколико је потребно, хабајућег слоја и асфалтног слоја на
пешачким стазама), замену ивичњака, поправку или замену носећих
лежишта, поправку или замену дилатација, санацију заштитних





слојева, система за одводњавање мостова, поправку пешачке и
заштитне ограде, уређење хидрауличног профила водотока у зони
моста и остале радове предвиђене Главним пројектом,
Радова на побољшању система за одводњавање који обухватају:
чишћење и поправку елемената постојећих пропуста, продужење
пропуста и израду нових пропуста у складу са Главним пројектом,
изградњу дренажа, изградњу бетонских канала, уградњу бетонских
цеви на приступним путевима и прилазима,
Уређењу путног појаса и постављању саобраћајне сигнализације и
опреме пута.

Радови се обављају под саобраћајем, па посебну пажњу треба посветити
одржавању безбедних услова одвијања саобраћаја и напредовања
радова.
Период изградње је 15 месеци.
Понуђач треба да задовољи следеће квалификационе критеријуме и
капацитете:










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
последњих пет (5) година. У случају Удруженог наступа (Joint
Venture), сваки од партнера мора да задовољи овај захтев.
Минимални просечни годишњи промет за грађевинске радове мора
бити 8 милиона EUR, и представља укупна одобрена плаћања из
уговора који су у току или су завршени у последњих 5 година. У
случају Удруженог наступа један члан мора да задовољи четрдесет
процената (40%) захтева, а остали партнери морају задовољити
двадесетпет процената (25%) захтева.
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
захтев о минималном току готовине од минимум 2 милиона EUR. У
случају Удруженог наступа сви чланови заједно морају да задовоље
захтев.
Захтеви везани за искуство
Опште искуство – Искуство на уговорима за радове као главни
извођач, члан групе извођача (JV) , подизвођач или водећи извођач у
последњих пет (5) година, почевши од 1. јануара 2012. године. У
случају Удруженог наступа сваки од партнера мора да задовољи овај
захтев.
Специфично искуство:

Учешће у својству главног извођача, члана групе извођача (JV) ,
подизвођача или водећег извођача на најмање два (2) уговора,
почевши од 1. јануара 2013. године при чему је у сваком
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вредност понуђачевог дела по уговору износила најмање 3.5
милиона EUR. У случају Удруженог наступа сви чланови заједно
морају да задовоље захтев.
За горе поменуте или неке друге уговоре који су реализовани,
почевши од 1. јануара 2013. године или за уговоре који су у току,
а где је понуђач био главни извођач радова, члан заједничке
понуде (JV), водећи извођач или подизвођач, минимум
грађевинског искуства у погледу следећих кључних активности
успешно окончаних је: просечна годишња производња и уградња
асфалтних мешавина (АБ и БНС) не мања од 30.000
тона/годишње у последње 3 (три) године. У случају Удруженог
наступа један члан мора да задовољи захтев.

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.
3.

Конкурсни поступак се спроводи у складу са процедуром међународног
јавног надметања (ICB) која је специфицирана у Смерницама Светске
банке: „Набавка добара, радова и неконсултантских услуга из зајмова
Међународне банке за реконструкцију и развој (IBRD) и кредита и грантова
Међународног удружења за развој (IDA) (Guidelines: Procurement of Goods,
Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits &
Grants by World Bank Borrowers), издатим у јануару 2011. године и отворен
је за све подобне понуђаче као што је дефинисано у Смерницама.
Додатно, молимо да погледајте параграфе 1.6 и 1.7 којима се утврђује
политика Светске банке о сукобу интереса.

4.

Заинтересовани подобни понуђачи могу добити додатне информације и
прегледати конкурсну документацију радним данима од 10:00 до 14:00
часова (по локалном времену) на следећој адреси:
Јавно предузеће „Путеви Србије“
Влајковићева 19а
11 000 Београд, Република Србија
Особа за контакт:
Милена Вуксановић Петровић
Тел. +381 11 3398 438
факс: +381 11 3398 440
Е-адреса: milena.vuksanovic@putevi-srbije.rs

5.

Заинтересовани понуђачи могу преузети двд са комплетом конкурсне
документације на енглеском језику у електронском облику након
достављања Пријаве о намери преузимања конкурсне документације
електронском
поштом
на
следећу
е-адресу:
gordana.subotickidjordjevic@putevi-srbije.rs.
На захтев, двд са конкурсном документацијом ће брзо бити послат
курирском службом без преузимања одговорности за губитак или касну
доставу.

3

6.

Понуде морају бити достављене на доле наведену адресу пре или
најкасније 10. априла 2018. године у 10:00 часова (по локалном времену).
Електронска достава понуда није дозвољена. Закаснеле понуде се
одбацују. Понуде се отварају у присуству представника понуђача који желе
да присуствују отварању понуда на доле наведеној адреси 10. априла
2018. године у 10:00 часова (по локалном времену).

7.

Све понуде морају садржати Декларацију о гарантовању понуде.

8.

Адреса за горе наведено:
Н/Р: Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ., Координатор Пројекта
Јавно предузеће „Путеви Србије“
Булевар краља Александра 282
11 000 Београд
Република Србија
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