
 

 

 

 

Бул. краља Александра 282 

11000 Београд, 

телефон: +381 11 30 40 700 

факс:      +381 11  2412 540 

www.putevi-srbije.rs 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРОЈЕКАТ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БЕОГРАДА 

Јавно Предузеће “Путеви Србије” Републике Србије, које представља Директор, у 

оквиру радова на изградњи које финансира Европска Инвестициона Банка (ЕИБ)  

РАСПИСУЈЕ 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 
ЛОТ Б5.4 Изградња тунелске галерије – противпожарног евакуационог пута за 

тунелску цев тунела Стражевица 

 

Јавно предузеће “Путеви Србије”, (Инвеститор) намерава да искористи део средстава из зајма 

Европске Инвестиционе Банке (Банка) за трошкове на реализацији Лот-а Б5.4 на пројекту 

Обилазнице око Београда. 

Инвеститор сада позива понуђаче да доставе запечаћене понуде за наведени уговор који ће се 

финансирати из средстава зајма. Избор најповољнијег понуђача извршиће се у складу са чланом 7. 

став 1. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) и издатом 

конкурсном документацијом: 

o Очекивани радови:  

Главним пројектом обилазнице Београда од Добановаца до Бубањ потока, у зони 

насеља Ресник,  предвиђена је изградња тунела Стражевица са две тунелске цеви. 

Десна тунелска цев је урађена и пуштена у саобраћај а лева је делимично урађена 

(преко изграђених почетних 115 м прелази улица) за потребе локалног саобраћаја у 

насељу Ресник. 

Овим главним пројектом је предвиђено да се евакуација људи из десне тунелске цеви 

у  инцидентним ситуацијама, врши кроз леву тунелску цев. Како лева тунелска цев 

није изведена, предвиђене је су две галерије у њој и служиће за евакуацију људи. 

Галерије су са изграђеним тунелом повезане везним ходницима. Галерије и везни 

ходници задовољавају све безбедоносне захтеве који важе за десну изграђену цев. 

Везни ходници се раде у наставку већ израђених ниша. 

Улазни део тунела Стражевица лева тунелска цев је урађен у дужини од 115м и 

завршава се стационажожом 588+258,00 одакле се ради прва галерија све до везног 

ходника. Укупна дужина прве галерије је је цца 145,0м а везног ходника који се 

наставља на изграђену нишу је цца 15м. Друга галерија је дужине 228м и почиње 

везним ходником дужине цца 15м који се настаља од већ изграђене нише. Галерија се 

завршава на стационажи км 588+910,00. 

Радови ће се изводити одговарајућом тунелском методом и делимично у отвореном 

ископу на излазном делу леве тунелске цеви. 

o Рок за завршетак радова: 180 календарских дана 

o Понуђач (самостални понуђач и група понуђача/конзорцијум) треба да испуни 

следеће минималне квалификационе критеријуме: 



a. Опште искуство. Понуђач мора да има просечан годишњи обрт, као главни 

извођач радова (приказан кроз фактурисане износе за радове који су у току и 

који су завршени) у току последњих пет (5) година (2009, 2010, 2011, 2012, 

2013) који је једнак или већи од 2,5 милиона евра; 

b. Опште искуство. Понуђач мора да поседује успешно искуство, као главни 

извођач радова, на реализацији најмање једног (1) пројекта изградње/ 

реконструкције тунела који је завршен након 01-ог јануара 2004, а у коме је 

вредност Понуђачевог дела износила најмање 1,5 милиона евра; 

c. Расположивост особља: Понуђач треба да обезбеди одговарајуће 

квалификовано особље на следећим позицијама: 

Позиција 

Укупно 

искуство  

(година) 

На сличним пословима 

 (година) 

Као руководилац на 

сличним пословима 

(година) 

Директор 

пројекта 
12 7 5 

Одговорни 

извођач радова 
10 5 3 

d. Расположивост опреме. Понуђач треба да поседује, или мора да има доступну 

потпуно исправну кључну опрему, која ће бити од суштинског значаја за 

реализацију уговора; 

Врста опреме и карактеристике Мин. број 

Бетонска база, минимални учинак 60m3/h, са системом за грејање 

и хлађење за рад у свим временским условима 

једна 

e. Финансијско стање. Понуђач треба да покаже (подношењем одговарајућих 

докумената из банке или финансијске установе) да има приступ или да има на 

располагању слободна средства, неоптерећену имовину, кредитне линије и 

друга финансијска средства, која су довољна да омогуће несметану динамику 

прилива средстава на уговору у периоду од четири (4) месеца, а за која је 

процењено да неће бити мања од 1 милион евра; 

o Група понуђача/конзорцијум мора да испуни следеће додатне минималне 

квалификационе критеријуме: 

1. Најмање један  члан мора да има просечан годишњи обрт као главни извођач 

радова (приказан кроз фактурисане износе за радове који су у току и који су 

завршени) у току последњих пет (5) година (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) који 

је једнак или већи од 1,5 милиона евра и који није мањи од 1 милион евра за 

сваку од тих година; 

2. Водећи члан мора да поседује успешно искуство, као главни извођач радова, 

на реализацији најмање једног (1) пројекта изградње/ реконструкције тунела 

који је завршен након 01-ог јануара 2004, а у коме је вредност Понуђачевог 

дела износила најмање 1,5 милиона евра; 

Подношење понуда за уговоре који се финансирају из средстава зајма Банке је отворено за понуђаче 

из свих земаља. Средства зајма Банке неће се користити у сврху било којег плаћања физичком или 

правном лицу за увоз робе, уколико су таква плаћања или увоз забрањени одлуком Савета 

безбедности Уједињених нација предвиђеном поглављем VII повеље Уједињених нација. 

Конкурсна документација може се преузети сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, почевши од 

четвртка 19-ог фебруара 2015. године у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Влајковићева 19а (први 

спрат), Београд, након достављања Пријаве о намери преузимања конкурсне документације путем 

факса на број: +381 11 30 34 832, или електронском поштом на следећу адресу: dejan.vlahovic@putevi-

srbije.rs.  Уз пријаву доставити доказ о уплати једнократне таксе (потребна уплатница) у износу од: 

RSD 24.000 (двадесетчетири хиљаде динара) за понуђаче из Републике Србије. 

Упутство за уплату за понуђаче из Републике Србије: 

mailto:dejan.vlahovic@putevi-srbije.rs
mailto:dejan.vlahovic@putevi-srbije.rs


1 Прималац: 

(Recipient:) 

Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

(Public Enterprise “Roads of Serbia”) 

2 Сврха уплате: 

(Description of payment:) 

Откуп тендерске документације за Лот Б5.4  

(Provision of Tender Docs for Lot B5.4)  

3 Рачун примаоца: 

(Account mode:) 

840-930621-22 

4 Број модела: 

(Payment mode:) 

97 

5 Позив на број (одобрење): 

(Reference number:) 

78-74232102 

или 

EUR 200 (двеста евра) за иностране понуђаче; 

Упутство за уплату за иностране понуђаче: 

FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT 

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 

FIELD 56A: 

(intermediary) 

DEUTDEFFXXX 

DEUTSCHE BANK AG, F/M 

TAUNUSANLAGE 12 

GERMANY 

FIELD 57 A: 

(acc. with bank) 

/DE20500700100935930800 

NBSRRSBGXXX 

NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA-NBS) 

BEOGRAD, NEMANJINA 17 

SERBIA 

FIELD 59: 

(beneficiary) 

/RS35908500100003376472 

PUBLIC ENTERPRISE “ROADS OF SERBIA” 

BELGRADE 

SERBIA 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

На захтев, документација ће брзо бити послата курирском службом без преузимања одговорности за 

губитак или касну доставу. 

Заинтересовани понуђачи могу добити и остале информације и прегледати конкурсну документацију 

на горе наведеној адреси. 

Све понуде морају садржати гаранцију уз понуду (банкарску гаранцију) у износу од EUR 25.000 

(двадесетпет хиљада евра), или алтернативно RSD 3.000.000 (три милиона динара). 

Конкурсна документација мора бити прописно попуњена и достављена на ниже назначену адресу 

најкасније до петка, 10-ог априла 2015. године до 10 часова. Понуде ће се отварати одмах након 

њиховог достављања у 10:30 часова у присуству представника понуђача који су одлучили да 

присуствују отварању понуда. Лица која одлуче да присуствују отварању треба да поседују 

овлашћење. Накнадно достављена документа ће бити одбијена и враћена неотворена.  

Г-дин. Дејан Влаховић 

ЈП “Путеви Србије” 

Булевар краља Александра 282 – приземље,  

11000 Београд, Република Србија 

e-mail: dejan.vlahovic@putevi-srbije.rs 

Тел. +381 11 30 34 744 

Факс. +381 11 30 34 832 


