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 39
ДЕОНИЦА: ЛЕСКОВАЦ ЈУГ (ВЕЗА СА А1) – ЛЕСКОВАЦ (БРАТМИЛОВЦЕ)
ОД КМ 68+241 ДО КМ 74+740, Л=6,499 КМ
ИД БР. УГОВОРА: RRSP/RRW-IB39L/2018-05
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 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) – Лесковац
(Братмиловце), од км 68+241 до км 74+740, Л=6,499 км, ИД број уговора:
RRSP/RRW-IB39L/2018-05. 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, рушење постојећих ригола, рушење постојећих
бетонских стаза, рушење постојећег коловоза од асфлата и ситне
камене коцке профилисанње постојећих асфалтних површина,
измештање инсталација јавне расвете итд.
Земљаних радова који укључују: површински ископ хумуса, машински
ископ материјала, израду насипа, уређење планума пута (постељице),
израде банкина од земљаних материјала, хумузирање банкина, берми
и косина
Радова на коловозној конструкцији који укључују: израду доњег носећег
слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала 0/63мм,
израду горњег носећег слоја од механички збијеног зрнастог каменог
материјала 0/31мм, ојачање постојеће коловозне конструкције
геотекстилом и мрежом за успоравање рефелектовања пукотина на
завршне слојеве асфалта, израду горњег битуменизираног носећег
слоја БНС 22с А (AC22BASE), израду хабајућег слоја од асфалт бетона
АБ 11с, израду пешачких стаза и израду бициклистичких стаза са
асфалтом у црвеној боји
Радова на одводњавању и хидротехничким објектима који укључују:
израду кишне канализације Ф150 – Ф400, са изградњом шахтова,
сливника, сепаратора итд.



Радова на мостовским конструкцијама и пропусту који обухватају:
стругање постојећег асфалтног слоја, израду или замену
хидроизолације, израду асфалтних слојева, рушење и замена делова
постојеће бетонске конструкције (плоча, пешачке стазе, ивичњаци,
риголе), замена експанзионих уређаја, поправка и санација површине
бетона, наношење заштитних слојева на бетонским површинама,
одводњавање моста, поправка и замена ограда и одбојних ограда,
поправка кегли и површине терена испод моста, итд.



Радова на измештању стубова расвете и телекомуникација



Радова на саобраћајној сигнализацији и опреми пута који укључују:
набавку и монтажу саобраћајне сигнализације и опреме, обележавање
ознака на коловозу – пуне и испрекидане линије



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 1,000,000,000 РСД (једна милијарда 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
180,000,000 (стоосамдесет 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 330,000,000 РСД
(три стотине тридесет 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 660,000,000 РСД (шест стотина шездесет 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 20.000 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 01. фебруара 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 01. фебруара 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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