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УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ДРЖАВНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ
Реф. бр. Уговора: RRSP/CS2-RNCS/2015-16
Република Србија је добила финансијска средства од Светске банке и
Европске инвестиционе банке за реализацију Пројекта рехабилитације
путева и унапређења безбедности саобраћаја (Пројекат) и намерава да део
тих средстава искористи за набавку консултантске услуге.
Консултантска услуга („Услуга“) обухвата утврђивање стања путева на
приближно 15.000 км националне путне мреже на територији Републике
Србије без територије АП Косово и Метохија у складу са резолуцијом Савета
безбедности УН бр. 1244 и ажурирање базе података о путевима која је у
власништву Јавног предузећа „Путеви Србије“ (ЈППС).
Услуга обухвата:


Прикупљање података о путном инвентару и стању и обраду истих за
државне путеве I и II преда у складу са референтним системом путне
мреже - новембар 20151:
Државна путна мрежа

Изграђени
путеви (км)

Неизграђени
путеви (км)

643,842

170,127

813,969

Државни путеви IB реда

3.858,082

39,625

3.897,707

Државни путеви IIA реда

6.927,830

117,564

7.045,394

Државни путеви IIB реда

2.741,793

253,604

2.995,397

14.171,547

580,920

14.752,467

Државни путеви IA реда (аутопутеви)

Укупно (км):






1

Укупно
(км)

Консултант предлаже опрему и методе за прикупљање, обраду и
верификацију података (одвојено за изграђене и неизграђене путеве) како
би структурирао податке о управљању путевима у складу са IQL-2 (према
Патерсону и Скалиону, 1990).
Одговарајуће видео снимке путева који су урађени у току утврђивања
стања пута и који морају бити достављени заједно са прикупљеним
подацима.
Формат прикупљених података мора бити у складу са захтевима
постојеће верзије HIMS софтвера за управљање добрима који је у поседу
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/referentni-sistem





ЈППС на основу система за управљање релационим базама података
(RDBMS) MS SQL Server 2008 R2.
Прикупљени подаци морају у потпуности да омогуће систем за
управљање одржавањем коловоза (PMMS)/HDM-4 стратегију, програмске
анализе и анализе на пројектном нивоу.
Припрему петогодишњег плана за одржавање путева на основу
PMMS/HDM-4 програмских анализа.
Одговарајућу обуку запослених у ЈППС у прикупљању, обради и анализи
података о путном инвентару и стању пута.

Планирано трајање Услуге је 24 месеца.
Јавно предузеће „Путеви Србије“ („Клијент“) позива подобне консултантске
фирме („Консултантске фирме“) да искажу своју заинтересованост за
пружање наведене услуге. Заинтересоване Консултантске фирме треба да
доставе податке који доказују њихову квалификованост и релевантно
искуство за пружање Услуге. Избор за скраћену листу (shortlist) ће бити
заснован на основу података који су достављени о профилу фирме
(организација и способности), специфичном искуству фирме које је од
значаја за задатак или је сличне природе и искуству у пружању услуга у
сличним условима у току последњих пет година.
Пажња заинтересованих Консултантских фирми усмерава се на параграф 1.9
Смерница Светске Банке: Избор и ангажовање консултаната од стране
зајмопримаца Светске Банке (Guidelines: Selection and Employment of
Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank
Borrowers) из јануара 2011. године („Консултантске Смернице“), којима се
дефинише политика Светске банке у погледу сукоба интереса.
Консултантске фирме се могу удружити са другим фирмама у облику
заједничког улагања или подуговарањем у циљу побољшања сопствене
квалификованости.
Избор консултантске фирме се врши у складу са процедуром Избора на
основу комбиноване оцене квалитета и цене (QCBS) дефинисаном
Консултантским Смерницама.
Додатне информације могу се добити радним данима од 10:00 до 12:00
часова (по локалном времену) на адреси:
Јавно предузеће „Путеви Србије“
Влајковићева 19а
11000 Београд, Србија
Особа за контакт:
Никола Веселиновић, дипл.инж.организац.наук, Специјалиста за
набавке
тел. +381 11 3398 437

факс +381 11 3398 443
e-адреса: nixona16@gmail.com
Изјаве заинтересованости се морају доставити у писменој форми на
енглеском језику на доле назначену адресу (лично или путем редовне поште
или електронске поште) најкасније до 17. фебруара 2016. године у 14:00
часова (по локалном времену). Молимо да на насловној страни Изјаве
заинтересованости, као и на коверти (у случају доставе путем поште или
лично) наведете пун назив Услуге.
Јавно предузеће „Путеви Србије“
Н/Р Гордана Суботички-Ђорђевић, дипл.инж.грађ.
Бул. краља Александра 282
11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3040701
Факс: +381 11 3040614
е-адреса: gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs

