
П р е в о д 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА (IFB) 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

Број Зајма:. 8255-YF 

 

 

Назив уговора: Набавка система мерења оптерећења у покрету на мосту (B-

WIM) Опрема, услуге мерења, софтвер и обука 

ИД бр. Уговора: RRSP/G2-BWIM/2020-04 

 

 

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: Набавка система мерења оптерећења у 

покрету на мосту (B-WIM) Опрема, услуге мерења, софтвер и обука. 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 система мерења оптерећења у 

покрету на мосту (B-WIM) Опрема, услуге мерења, софтвер и обука. Набавка се 

састоји од два дела: а) Набавка 1 (једног) новог B-WIM система уз одговарајући 

софтвер и обуку, и б) Мерења оптерећења у покрету на мостовима, на најмање 17 

локација у трајању од по 2 недеље на свакој локацији, у укупном периоду од 90 дана. 

 

a) Набавка B-WIM система састоји се од 1 (једног) система мерења оптерећења у 

покрету на мосту (WIM) са батеријама, систем је потребно инсталирати у 

потпуности на локацију у оквиру мреже државних путева Републике Србије, по 

договору са Купцем, уз одговарајући софтвер и обуку. Компоненте B-WIM система 

морају поседовати одговарајући CE сертификат. Све компоненте B-WIM система 

морају имати гарантни период од 5 година (60 месеци) након инсталације. 

Доставља се комплетна опрема за B-WIM систем са 1 (једном) батеријом за 

напајање система мерења оптерећења у покрету на мосту, која се инсталира, 

калибрише и тестира са обезбеђењем обуке у року од 60 дана од датум 

ефективности Уговора. 

b) B-WIM услуга мерења на најмање 17 локација у оквиру мреже државних путева 

Републике Србије, уз мерење од 2 недеље на свакој локацији, у укупном периоду 

од 90 дана. Услуга мерења се извршава у року од 90 дана од датума ефективности 

Уговора. 

 

Понуђач треба да задовољи следеће квалификационе критеријуме: 

 



Уколико је Понуђач истовремено и Произвођач опреме: 

 

- Понуђач мора да поседује најмање 5 (пет) година искуства у раду са преносивим 

(B-WIM) системима, инсталацијом, мерењима и обрадом података; 

- Понуђач мора да поседује најмање 10 (десет) референтних пројеката са најмање 10 

извршених мерења у оквиру сваког пројекта са преносивим B-WIM системима у 

овом периоду, пожељно у Србији, бившим земљама Југославије и/или суседним 

земљама.  

- Понуђач мора да поседује способно, искусно и квалификовано особље и опрему 

да изврши 17 мерења са B-WIM системима на најмање 17 локација у тајању од 2 

недеље на свакој локацији, у укупном периоду од 90 дана. 

- Понуђач мора да поседује способност да обезбеди и достави у просторије Купца, 

комплетан B-WIM систем који задовољава захтеване перформансе, укључујући и 

сав хардвер и софтвер; 

- Понуђач мора да поседује способност и квалификације да обезбеди обуку људства 

у просторијама Купца и на терену, о инсталацији, конфигурацији, калибрацији, 

раду и одржавању B-WIM система; 

- Понуђач мора да поседује способност  да обезбеди подршку у вези 

функционалности система, о научним основама алгоритама за мерење, о примени 

B-WIM података, научном потврђивању квалитета измерених података и 

ауторизацију за коришћење система, укључујући и софтвер; 

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

еквивалентног 1.200.000,00 евра током 2017, 2018. и 2019. 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 350.000,00 евра. Понуђачи треба да доставе фотокопије 

њихових званичних ревидираних годишњих финансијских извештаја/ревизорских 

извештаја за 2017, 2018. и 2019. годину. 

 

Уколико Понуђач није истовремено и Произвођач опреме: 

 

- Уколико Понуђач није и Произвођач опреме, већ нуди Добра у име Произвођача 

под обрасцем овлашћења Произвођача, Произвођач доказује да задовољава горе 

наведене квалификационе критеријуме, а Понуђач доказује да је успешно 

реализовао најмање 10 (десет) уговора са сличним добрима и услугама у 

претходних 10 (десет) година. 

- Понуђач мора да поседује најмање 10 (десет) успешно реализованих уговора за 

имплементацију најмање 10 (десет) мерења са B-WIM системима у оквиру сваког 

уговора. Контакт подаци купца и подаци о уговору треба да буду достављени 

заједно са другим информацијама. 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. 

 

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 диск 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, диск са конкурсном документацијом ће бити послат курирском службом 

без преузимања одговорности за губитак или касну доставу. 

 

6. Понуде морају бити достављене на доле наведену адресу пре или најкасније 28. јул 

2020. године у 10:00 часова (по локалном времену). Електронска достава понуда није 

дозвољена. Закаснеле понуде се одбацују. Понуде се отварају у присуству 

представника понуђача и оних који желе да присуствују отварању понуда на доле 

наведеној адреси 28. јул 2020. године у 10:00 часова (по локалном времену). 

 

7. Све понуде морају садржати Тендерску гаранцију у вредности од 7.000,00 евра. 

 

8. Адреса за горе наведено: 

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

Јавно предузеће „Путеви Србије“ 

Булевар краља Александра 282 

11 000 Београд 

Република Србија 

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

