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 35, деоница: Зајечар 5 –
Књажевац 1 (Трговиште)

ИД број ECEPP
набавке:

8576575

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:

13.09.2019. 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 128+426,00 до км 152+769,23 у складу са Главним
пројектом који обезбеђује Клијент.
Грађевински радови обухватају (али нису ограничени на) следеће:
* Припремне радове који укључују одстрањивање прекомерног биљног материјала и отпада, рушење
елемената постојеће коловозне конструкције, рушење и уклањање елемената бетонских ивичних трака;
* Радове доњег строја који укључују ископ хумуса, израду подтла, израду шљунчаног језгра банкине,
израду стабилизованих банкина, широке ископе, ископе јарака, израду шљунчаног насипа, хумузирање
косина;
* Радове горњег строја који укључују израду коловоза пута, кружног тока, пешачких стаза, БУС
стајалишта, приступних путева, одморишта; радове на поправци и побољшању коловоза (израда доњег
носећег слоја од дробљеног каменог материјала, израда битуминизираног носећег слоја и израда
хабајућег слоја од асфалт бетона) као и постављање бетонских ивичњака и асфалтних ригола;
* Радове на објектима (мостовима, новим и постојећим зидовима и цевастим и плочастим пропустима)
који укључују стругање постојећег асфалтног слоја, израду или замену хидроизолације, израду

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, поправку заштитних слојева, радове на поправци система за одводњавање мостова, поправку
пешачке и заштитне ограде, уређење хидрауличног профила водотока у зони моста и остале радове
предвиђене Главним пројектом;
* Радове на побољшању система за одводњавање који укључују уградњу дренажних цеви, уградњу
сливника, ригола, итд;
* Уређење путног појаса и постављање саобраћајне сигнализације и опреме пута.
Радови се обављају под саобраћајем, па посебну пажњу треба посветити одржавању безбедних услова
одвијања саобраћаја и напредовања радова.
Очекује се да уговор стартује 05.11.2019. године и да траје око 18 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

