РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА
ИБРД ИД Пројекта P127876, Број ИБРД зајма 8255-YF, број ЕИБ зајма: 82.640
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (IFB)
ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ 10
ДЕОНИЦА: ГРАНИЦА АПВ (ПАНЧЕВО) - ПАНЧЕВО (КОВИН) И
ПАНЧЕВО (КОВИН) - ГРАНИЦА АПВ (ПАНЧЕВО)
ОД КМ 10+185.00 ДО КМ 13+047.80, Л=2.862,80 М (ЛЕВА КОЛОВОЗНА ТРАКА)
ОД КМ 10+190.32 ДО КМ 13+040.97, Л=2.850,65 М (ДЕСНА КОЛОВОЗНА
ТРАКА)
ИД БР. УГОВОРА: RRSP/RRW-IB10PK/2018-04
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 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин) и
Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), од км 10+185.00 до км 13+047.80,
Л=2.862,80 м (лева коловозна трака) и од км 10+190.32 до км 13+040.97,
Л=2.850,65 м (десна коловозна трака), ИД број уговора: RRSP/RRWIB10PK/2018-04. 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:







Припремних радова који укључују: геодетско обележавање, рушење
постојећих ивичњака, ригола, канала и пешачких стаза;
Земљаних радова који укључују: површински ископ хумуса, машински
ископ материјала, израду насипа, уређење планума пута (постељице),
израде банкина од земљаних материјала, хумузирање банкина и
косина;
Радова на коловозној конструкцији који укључују: рушење постојећих
асфалтних слојева, израду горњег носећег невезаног слоја од каменог
агрегата 0/31.5 mm, израду изравнавајућег слоја БНС 22сА, израду два
горња битуменизирана носећа слоја БНС 22Са (горњи слој са полимер
модификованим битуменом PmB), израду хабајућег слоја од асфалт
бетона SMA 11s са полимер модификованим битуменом PmB;
Радова на побољшању система за одводњавање који укључују: ископе
ровова за полагање канализационих цеви, ископе за шахтове и
сливнике, набавку и уградњу канализационих цеви, набавку и уградњу
шахтова, сливника и сливничких решетки, нивелисање постојећих
шахтова и сливника;





Радова на мостовским конструкцијама који обухватају уклањање
коловозне конструкције на мосту, уклањање дилатационих спојница,
пешачких ограда, ивичних венаца, камених ивичњака, рушење
пешачких стаза, рушење конзола на крилним зидовима, чишћење и
пескарење коловозне плоче, набавка и уградња хидроизолације,
камених ивичњака, PVC цеви, бетонирање крилних зидова, набавка и
уградња заптивне траке, бушење рупа и постављање анкера на АБ
конзолама, инјектирање рупа инјекционом масом, поправка и уређење
кегли моста, израда прилазних рампи од неармираног бетона;
Радова на саобраћајној сигнализацији и опреми пута који укључују:
обележавање ознака на коловозу – пуне и испрекидане линије, набавку
и монтажу саобраћајних знакова и табли као и набавку и уградњу
стубова за знакове и табле, саобраћајна опрема пута – постављање
светлосних ознака и заштитне одбојне ограде.

Радови се обављају под саобраћајем, па посебну пажњу треба посветити
одржавању безбедних услова одвијања саобраћаја и напредовања радова.
Период изградње је 11 месеци.
Понуђач треба да задовољи следеће квалификационе критеријуме и
капацитете:








Финансијски захтеви
Понуђач треба да достави Изводе из биланса стања и биланса успеха
са мишљењем независног ревизора или, ако они нису захтевани по
закону понуђачеве земље, друге финансијске извештаје прихватљиве
за Наручиоца, за последњих 5 (пет) година и да прикаже
задовољавајуће финансијско стање понуђача и дуготрајну
профитабилност. У случају Групе понуђача (Joint Venture), сваки од
партнера мора да задовољи овај захтев.
Минимални просечни годишњи промет за грађевинске радове мора
бити 1,200,000,000 РСД (једна милијарда две стотине милиона
динара), који представља укупна одобрена плаћања на уговорима који
су у току и/или су завршени у последњих 5 (пет) година, подељено са
5 (пет) година. У случају Групе понуђача (Joint Venture), Група понуђача
мора задовољити захтев, један члан мора да задовољи четрдесет
процената (40%) захтева, а сваки остали члан Групе понуђача, мора
задовољити двадесетпет процената (25%) захтева.
Понуђач треба да покаже да има приступ или да има на располагању
обртна средства, хипотекарно неоптерећену имовину, кредитне линије
и друга финансијска средства (изузев уговорених авансних плаћања)
довољна да омогуће несметан прилив средстава у износу од минимум
220,000,000 (две стотине двадесет милиона динара). У случају
Групе понуђача (Joint Venture), 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 2014. године. У случају Групе
понуђача (Joint Venture), сваки од партнера мора да задовољи овај
захтев.
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Специфично искуство:

Учешће у својству главног извођача, члана групе извођача (JV),
водећег извођача или подизвођача на два (2) уговора, у периоду
од 1. јануара 2014. године до рока за подношења понуде, при чему
је вредност сваког уговора износила најмање 400,000,000 РСД
(четири стотине милиона динара), или на једном (1) уговору у
периоду од 1. јануара 2014. године до рока за подношење понуде,
при чему је вредност уговора износила најмање 800,000,000 РСД
(осам стотина милиона динара). У случају Групе понуђача (Joint
Venture), сви чланови заједно морају да задовоље један од ова
два захтева.


За горе поменуте или неке друге уговоре који су реализовани у
периоду од 1. јануара 2014. године до рока за подношење понуде,
или за уговоре који су у току, а где је понуђач био главни извођач
радова, члан групе понуђача (JV), водећи извођач или
подизвођач, минимум захтеваног искуства у погледу следећих
кључних активности је: просечна годишња производња и уградња
асфалтних мешавина (АБ и БНС), најмање 40.000 тона/годишње
у последње 3 године. У случају Групе понуђача (Joint Venture),
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 националног јавног
надметања (National Competitive Bidding - NCB) 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, ревидованим у јулу 2014 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:
Никола Веселиновић
Тел. +381 11 3398 437
факс: +381 11 3398 440
Е-адреса: nixona16@gmail.com
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5.

Заинтересовани понуђачи могу преузети DVD са комплетном конкурсном
документацијијом на српском језику након достављања Пријаве о намери
преузимања конкурсне документације електронском поштом на следећу еадресу: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs.
На захтев, DVD са конкурсном документацијом ће брзо бити послат
курирском службом без преузимања одговорности за губитак или касну
доставу.

6.

Понуде морају бити достављене у писменој форми на српском језику на доле
наведену адресу пре или најкасније 31. јануара 2019. 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 31. јануара 2019. 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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