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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (IFB) 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

Број Зајма:. 8255-YF 

 

 

Назив уговора: Путни, метеоролошки и информациони системи (RWIS) Опрема, 

софтвер и обука 

 

ИД бр. Уговора (према Плану набавки): RRSP/G2-RWIS/2019-07 

 

 

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: Путни, метеоролошки и 

информациони системи (RWIS) Опрема, софтвер и обука, ИД број уговора:  

RRSP/G2-RWIS/2019-07. Набавка ће се спровести у складу са правилима и 

процедурама Светске банке. 

 

2. Јавно предузеће „Путеви Србије“ (у даљем тексту Наручилац) позива да се 

доставе запечаћене понуде подобних понуђача за Набавку и инсталацију опреме, 

софтвера и обуке Путних, метеоролошких и информационих система (RWIS). 

Опрема се састоји од 60 путних метеоролошких станица (RWSt) које треба 

инсталирати дуж државне путне мреже Републике Србије (16.000 km) и повезати их 

са званичним централним комуникационим сервером у Београду. Путне 

метеоролошке станице треба да имају СЕ сертификат и гаранцију од 36 месеци. Сва 

RWIS опрема треба да буде испоручена и 5 (пет) путних метеоролошких станица 

треба да буду инсталиране и тестиране са одговарајућом обуком у року од 20 недеља 

од потписивања уговора. 

 

Понуђач треба да задовољи следеће квалификационе критеријуме: 

 

- Понуђач мора да има најмање 5 (пет) година искуства у раду са путним, 

метеоролошким и информационим системима (RWIS), што доказује листом 

датума, купаца, добара и вредности добара током последњих 5 (пет) година, тј. у 

периоду од 2014. до 2018. године.  

- Понуђач мора да има најмање 2 успешно испуњена уговора за испоруку најмање 

120 путних метеоролошких станица у периоду од 2014. до 2018. године. 

Неопходно је доставити референце о купцима, као и информације о тим 

уговорима. У случају групе понуђача (JV), сви партнери групе понуђача наступа 

треба да буду заједно и појединачно одговорни за спровођење уговора и морају 

заједно испунити све квалификационе критеријуме. Сваки члан групе понуђача 



мора да има најмање један успешно испуњен сличан уговор за набавку најмање 

60 путних метеоролошких станица у периоду од 2014. до 2018. године. 

- Понуђач треба да има просечни годишњи промет не мањи од износа 

еквивалентног 3.000.000,00 евра током 2016, 2017. и 2018. године. У случају 

групе понуђача (JV), сви партнери групе понуђача треба да буду заједно и 

појединачно одговорни за спровођење уговора и морају заједно испунити све 

квалификационе критеријуме. Просечни годишњи промет водећег партнера не 

сме да буде мањи од износа еквивалентног 1.000.000,00 евра. Понуђачи треба да 

доставе фотокопије њихових званичних ревидираних годишњих финансијских 

извештаја/ревизорских извештаја за 2016, 2017. и 2018. годину. 

 

3. Конкурсни поступак се спроводи у складу са процедуром међународног јавног 

надметања (ICB) 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 (ревизија јул 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 од Филипа 

Којића, маст. инж. грађ. број телефона: +381 66 866 4396, радним данима од 11:00 до 

13:00 часова (по локалном времену) на следећој адреси: Јавно предузеће „Путеви 

Србије“, Влајковићева 19а, 11 000 Београд, Република Србија. 

 

5. Заинтересовани понуђачи могу преузети двд са комплетом конкурсне документације 

на енглеском језику у електронском облику након достављања Пријаве о намери 

преузимања конкурсне документације електронском поштом на следећу е-адресу: 

gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs.  

 

На захтев, двд са конкурсном документацијом ће брзо бити послат курирском 

службом без преузимања одговорности за губитак или касну доставу. 

 

6. Понуде морају бити достављене на доле наведену адресу пре или најкасније 24. 

септембра 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 24. септембра 2019. године у 10:00 часова (по локалном времену). 

 

7. Све понуде морају садржати Тендерску гаранцију у вредности од 25.000,00 евра. 

 

8. Адреса за горе наведено: 

Н/Р: Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ., Координатор Пројекта 

Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

Булевар краља Александра 282 

mailto:gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs


11 000 Београд 

Република Србија 

 

 

 

 

 


