ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Република Србија
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (РРСП)
ИБРД ИД Пројекта. P127876, Број ИБРД Зајма. 8255-YF
ПУТНИ, МЕТЕОРОЛОШКИ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (RWIS)
ОПРЕМА, СОФТВЕР И ОБУКА
ИД бр. Уговора: RRSP/G2-RWIS/2019-07
Набавка је спроведена кроз поступак међународног јавног надметања (ICB) који
је специфициран 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.
Позив за достављање понуде објављен је на интернет страници UNDB 23.
августа 2019. године, у Службеном гласнику Републике Србије бр. 60 од 28.
августа 2019. године и на интернет страници ЈП „Путеви Србије“ 23. августа
2019. године, а Измена позива за достављање понуда на UNDB сајту 11.
септембра 2019. године, на званичној интернет презентацији ЈП „Путеви
Србије“ са слободним приступом 11. септембра 2019. године и у „Службеном
гласнику Републике Србије“ бр. 65 од 13. септембра 2019. године.
Један (1) понуђач је доставио своју понуда за горенаведени уговор:
1.

G. Lufft Mess-und Regenetechnik GmbH, Немачка
Прочитана цена понуде: 1.295.386,00 евра (без ПДВ и царина)
Евалуациона цена понуде: 1.295.386,00 евра (без ПДВ и царина)

Успешни Понуђач: G. Lufft Mess-und Regenetechnik GmbH, Немачка
Уговорна цена: 1.169.671,00 евра (без ПДВ и царина)
Обим уговора: Набавка и инсталација опреме, софтвера и обуке Путних,
метеоролошких и информационих система (RWIS). Опрема се састоји од 54
путне метеоролошке станице које треба инсталирати дуж државне путне мреже
Републике Србије и повезати их са званичним централним комуникационим
сервером у Београду. 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.

