ПРЕВОД
Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
Назив Пројекта:

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја

Број ЕБРД Пројекта:

44750

Земља:

Србија

Назив набавке

Појачано одржавање државног пута IБ 15, деоница: Кула (Бачка
Топола) - Врбас (Савино Село)

ИД број ECEPP
набавке:

8576948

Врста набавке:

Радови

Метод набавке:

Отворени поступак

Назив Клијента:

Република Србија, Јединица за имплементацију Пројекта је ЈП „Путеви
Србије“

Сектор:

Транспорт

Врста огласа:

Позив за достављање понуда

Датум издавања:

19.07.2019. 11:00 по Западном европском времену (УТЦ)

Рок за доставу понуда:

17.09.2019. 14:00 по Западном европском времену (УТЦ)

Позив за достављање понуда
Гореименовани клијент намерава да употреби део средстава зајма Европске банке за обнову и развој
(„Банка“) за горенаведени пројекат. Додатни финансијски детаљи су следећи:
Радови ће бити финансирани искључиво из ЕБРД зајма.
Уговори који се финансирају средствима зајма су отворени за све фирме из било које земље.
Клијент сада позива понуђаче да доставе понуде за горенаведени уговор. Додатни опис је следећи:
Од Извођача се очекује да изведе све радове од км 63+696 до км 73+852 у складу са Главним пројектом
који обезбеђује Инвеститор.
Грађевински радови обухватају (али нису ограничени на) следеће:
* Припремне радове који укључују: уклањање шибља и дрвећа, рушење постојећих бетонских
ивичњака, префабрикованих елемената, саобраћајних знакова, ручни ископ канала,нивелисање сливника
и ригола;
* Земљане радова који укључују: ископ хумуса, машински ископ материјала, израду насипа, уређење
планума пута (постељице), хумузирање банкина, ископ канала и чишћење постојећих одводних јарака;
* Радовњ на коловозној конструкцији који укључују: израду доњег носећег слоја од ломљеног камена,
израду битуменизираног носећег слоја, хабајућег слоја, израда цементом стабилизованог носећег слоја
поступком хладног рециклирања на лицу места, набавка и уградња готових бетонских ивичњака,
набавка и уградња префабрикованих бетонских елемената, сегментних канала, дренажних цеви;
* Радове на мостовским конструкцијама који обухватају чишћење терена, уклањање асфалтних
површина са моста, стругање асфалта, уклањање постојећих дилатација, уклањање оштећеног бетона,

уклањање шута, пескарење бетонских површина, бушење рупа за анкере у бетону; ручни ископи ради
извођења пливајућих плоча, израда клинова уз објекте и насипа иза пливајуће плоче, насипаое и збијање
земљаног материјала, постављање и демонтажа радне цевасте скеле, бетонирање урушених темеља
кегле, бетонирање прелазне рампе на банкинама, бетонирање оштећених делова облоге кегли,
бетонирање пливајуће плоче, пешачких стаза и ивичних венаца; изолација горње ппвршине колпвпзне
плоче, заливање фуга цементним малтером, уградња трајно еластичних битуменских заптивних трака,
израда хабајућег слоја, постављање анкера са заливањем рупа ексмалом, заштита бетпнских површина,
итд.;
* Радове на побољшању дренажног система који садрже: земљане радове (машински и ручни ископ,
засипање канала…), набавку и уградњу дренажних цеви, уводника за шахт, монтажа армирано
бетонских шахтова; израда нових пропуста на приступним путевима;
* Остале радове који обухватају радове на електроенергетским инсталацијама: кабловски водови 20 kV,
инсталација јавног осветљења као и радове за заштиту и измештање кабловске ТК мреже;
* Уређење путног појаса и постављање саобраћајне сигнализације и опреме пута.
Очекује се да уговор стартује 13.11.2019. године и да траје око 10 месеци.
Ова набавка ће бити спроведена кроз електронски поступак набавке коришћењем портала EBRD Client
E-Procurement Portal (ECEPP). Потенцијални учесници који су се регистровали на порталу и изразили
интерес за уговор могу приступити документима и могу затражити појашњење и додатне информације
од клијента преко портала. Нерегистроване фирме треба да се региструју на порталу на овом линку:
https://ecepp.ebrd.com/respond/5CV89GHKB3
Средства зајма Банке неће се користити у сврху плаћања физичким или правним лицима или за увоз
добара уколико је такво плаћање или увоз забрањено одлуком Савета безбедности Уједињених Нација
према Поглављу VII Повеље Уједињених Нација или законом или званичном регулативом земље
Клијента.
Адреса Клијента:
Гордана Суботички-Ђорђевић
Јавно предузеће „Путеви Србије“
Булевар краља Александра 282, Београд, 11050, Србија
Тел. +381113398439, Електронска пошта: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs

