
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

 
 
Овај позив за достављање понуда прати Претходни распис о набавци (7090-GPN-44750) за пројекат, 
који је објављен у Обавештењима за набавке (Procurement Notices) на интернет страници Европске 
банке за обнову и развој (у даљем тексту Банка), 14. маja 2013. године; ажуриран (7705-GPN-44750) 
24. септембра 2014 и 29. јуна 2016. 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“, у даљем тексту Инвеститор, намерава да искористи део 
средстава из зајма Банке за трошкове Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности 
саобраћаја. 
 
Инвеститор сада позива понуђаче да доставе запечаћене понуде за наведени уговор који ће се 
финансирати из средстава зајма: 
 
• Појачано одржавање државног пута првог реда IA3, деоница: Граница ХР/СРБ 

(Батровци) – Кузмин 1, Реф. бр. Уговора: RRSP/RW-IA3BK/2017-07. 
 
Од Извођача се очекује да изведе све радове од км 0+554.86 дo км 22+196.11 на левој коловозној 
траци и од км 0+564.64 дo км 22+229.16 на десној коловозној траци у складу са Главним пројектом 
који обезбеђује Инвеститор. 
 
Грађевински радови обухватају (али нису ограничени на) следеће: 

− Припремне радове који укључују одстрањивање прекомерног биљног материјала и отпада, 
рушење елемената приступних путева (ивичњаци и коловоз), рушење и уклањање 
елемената оштећених конструкција, припрему подлоге постојећег коловоза за наношење 
нових слојева (стругање постојећег коловоза, санација широких пукотина, израда 
изравнавајућих слојева), 

− Радове доњег строја који укључују ископ јарака,  израду стабилизованих банкина, 
хумузирање банкина и других површина и земљане радове на изградњи асфалтних 
приступних путева и аутобуских станица, 

− Радове горњег строја који укључују израду коловоза на приступним путевима, радове на 
поправци и побољшању коловоза (израда битуминизираног носећег слоја и израда хабајућег 
слоја од асфалт бетона) као и постављање бетонских ивичњака и израду ригола, 

− Радове на објектима (мостовима) 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 чишћење и поправку 
елемената постојећих пропуста, продужење пропуста и израду нових пропуста у складу са 
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Главним пројектом, израду дренажа, израду бетонских канала, уградњу бетонских цеви на 
приступним путевима и прилазима; 

− 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. 
 
Време за завршетак Радова је 15 месеци. 
 
Подношење понуда за уговоре који се финансирају из средстава зајма Банке је отворено за 
понуђаче из свих земаља. 
 
Како би се квалификовали за доделу уговора, понуђачи морају да задовоље следеће захтеве: 
 
Финансијски захтеви 

• Како би приказао поуздану тренутну финансијску позицију и своје дугорочно профитабилно 
пословање, понуђач је обавезан да достави билансе стања који су прошли финансијску 
ревизију или, уколико се такви извештаји не захтевају законом земље понуђача, друге 
финансијске извештаје који су прихватљиви за Инвеститора за последњих пет (5) година тј. у 
периоду 2012-2016, као и процену за период 2017-2018, 

• Минимални просечни годишњи обрт за последњих пет (5) година тј. у периоду од 2012 до 
2016. год. мора бити у еквивалентном износу 28.000.000 евра (двадесетосаммилиона евра), 
и представља укупна одобрена плаћања из уговора који су у току или су завршени, 

• Понуђач мора да докаже доступност финансијских ресурса односно расположивост истих, као 
што су обртна средства, хипотекарно неоптерећене некретнине, кредитне линије и друга 
финансијска средства, изузев уговорених авансних плаћања, како би задовољио: (i) захтев о 
минималном току готовине у минималном износу еквивалентном 5.800.000 евра 
(петмилионаосамстохиљада евра) и (ii) укупне захтеве за ток готовине за овај уговор и своје 
текуће обавезе. 

 
Захтеви везани за искуство 

• Опште искуство – Искуство на уговорима најмање за последњих пет (5) година у односу на 
крајњи рок за подношење пријава, са трајањем активности на уговору од минимум девет (9) 
месеци у току сваке године, у својству извођача, подизвођача или извођача менаџера. 

• Специфично искуство: 
(a) Учешће у својству извођача, извођача менаџера или подизвођача на најмање два (2) 

уговора у току последњих пет (5) година чија је укупна вредност најмање 12 милиона 
евра (дванаесттмилиона евра), а који су успешно и суштински завршени и слични 
предложеним Радовима. Сличност се заснива на физичком обиму, сложености, 
методологији/технологији или другим карактеристикама као што је описано у оквиру 
Поглавља VI, Захтеви Инвеститора, 

(b) За горе поменуте или неке друге уговоре који су реализовани у периоду наведеном у (а) 
минимум захтеваног искуства у погледу следећих кључних активности гласи: просечна 
годишња производња и уградња асфалтних мешавина (BNS и AB) не мања од 65.000 
тона/годишње у последње 3 године. 

 
Наведени и сви остали квалификациони захтеви везани за подобност, историју спорова и технички 
капацитет, приказани су у оквиру Поглавља III. Критеријуми за евалуацију и квалификацију 
Конкурсне документације. 
 
Конкурсна документација може се преузети од 02. априла 2018. године, на доле наведеној адреси 
након уплате од 200 ЕУРО или у другој конвертибилној валути у износу еквивалентне вредности. 
 
EUR 200 (двеста евра) 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) 

NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK 
OF SERBIA-NBS) 
BEOGRAD,NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(beneficiary) 

/RS35840000000019179453 
PUBLIC ENTERPRISE ROADS OF SERBIA 
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA BR.282 
BEOGRAD 
SERBIA 

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT 

 OUR 

 
 
или 
 
РСД 24.000 (двадесетчетири хиљаде динара) за понуђаче из Републике Србије 
 

1 Прималац: 
(Recipient:) 

Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
(Public Enterprise “Roads of Serbia”) 

2 Сврха уплате: 
(Description of payment:) 

Откуп тендерске документације за деоницу Батровци – 
Кузмин  
(Provision of Tender Document for Batrovci - Kuzmin section)  

3 Рачун примаоца: 
(Account mode :) 

840-1189664-57 

4 Број модела: 
(Payment mode :) 

97 

5 Позив на број (одобрење): 
(Reference number :) 

78-74232102 

 
Након пријема одговарајућег доказа о уплати једнократне таксе, документација ће брзо бити послата 
курирском службом без преузимања одговорности за губитак или касну доставу. Поред тога, уколико 
се захтева, документи могу бити послати електронским путем након што их потенцијални понуђач 
достави одговарајући доказ о плаћању неповратне накнаде. У случају неслагања између 
електронских и штампаних копија докумената, штампана верзија ће превладати. 
 
Све понуде морају садржати Гаранцију за осигурање понуде у износу од 400.000 ЕУРО 
(четристохиљада еура) или у другој конвертибилној валути у износу еквивалентне вредности. 
 
Понуда мора бити достављена на доле назначену адресу најкасније до 17. маја  2018. године до 
10:00 часова (локално време), када ће бити обављено отварање понуда у присуству овлашћених 
представника понуђача који су одлучили да присуствују отварању понуда.  
 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Бул. краља Александра 282 
11000 Београд, Србија 
www.putevi-srbije.rs 
е-пошта: office@putevi-srbije.rs 
 
 
Процедуре набавке која се примењују су дефинисана документом „Bank's Procurement Policies and 
Rules (PP&R)“ и могу се наћи на: 
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html 
 
Списак потенцијалних понуђача, који су преузели тендерску документацију може се проверити на 
доле наведеној адреси. 
Потенцијални понуђачи могу добити додатне информације и проверити и добити тендерску 
документацију на следећој адреси: 

http://www.putevi-srbije.rs/
mailto:office@putevi-srbije.rs
http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html


 
Милена Вуксановић, дипл.филолог, Специјалиста за набавке 
Јавно предузеће „Путеви Србије“ 
Влајковићева 19а (VI спрат), Београд 
тел:    +381 11 3398 438 
fax. +381 11 3398 440 
е-пошта: milena.veselinovic@putevi-srbije.rs; vuksanovic.milena@gmail.com;  
 
 
Особе за контакт: 
 
Милена Вуксановић, дипл.филолог, Специјалиста за набавке 
тел:    +381 11 3398 438 
fax. +381 11 3398 440 
е-пошта: milena.veselinovic@putevi-srbije.rs; vuksanovic.milena@gmail.com;  
 
 
Nikola Veselinović, дипл.инж.орг.наука, Специјалиста за набавке 
тел: +381 11 3398 438 
fax. +381 11 3398 440 
е-пошта: nikola.veselinovic@putevi-srbije.rs; nixona16@gmail.com 
 

Датум: 29 Март, 2018 
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