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 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
(SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE) 

 

Назив Пројекта   ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА НА КОРИДОРУ Х 
Држава    Република Србија 
Сектор    Транспорт 
Извор финансирања  EIB 
Врста уговора   Израда пројекта, набавка и уградња 
Врста огласа   ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
Датум објављивања  07.06.2017. 
Рок за достављање понуда 24.08.2017. 

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА НА КОРИДОРУ Х 

Израда пројекта, набавка и уградња механичке и електро опреме, система за напајање тунела и ИТ опреме, 
за тунел Предејане и тунел Манајле, аутопут Е75  

 
Овај позив за достављање понуда је у складу са Општим обавештењем о набавкама које је објављено у Службеном 
гласнику Европске Уније бр. 69 од 7. априла 2012. године, под референтним бројем: 2012/S 69-112591. 

Коридори Србије д.о.о. (у даљем тексту Наручилац), намерава да део средстава из кредита Светске банке (WB), 
Европске Банке за Обнову и Развој (EBRD) и Европске Инвестиционе Банке (EIB) искористи за плаћања на 
Пројекту изградње аутопута на Коридору Х. 

Наручилац подобним понуђачима упућује позив да доставе запечаћене понуде за: 

- Израду пројекта, набавку и уградњу механичке и електро опреме, система за напајање тунела и ИТ опреме, за 
тунел Предејане и тунел Манајле, аутопут Е75 

 
Комплетно постројење и услуге уградње по овом уговору, чине, али се не ограничава, на следеће:  
противпожарни систем, систем за телекомуникацију, саобраћајни информациони систем, осветљење тунела, 
систем снабдевања тунела електричном енергијом, вентилација тунела, израда контролних и управљачких 
планова, информациони систем тунела, електронска комуникациона мрежа. 
 
Рок за извршење уговора је 200 дана. 
 
Kвалификациони критеријуми дати су у конкурсној документацији и између осталих су:  
Просечан годишњи приход 
Минималан просечни годишњи приход, дефинисан кроз обрачун завршених уговора или уговора који су у току, у 
последње три (3) године и то у износу од 20.000.000,00€ (двадесет милиона евра). 
Финансијски капацитет 
Понуђач мора да докаже да има приступ или располаже финансијским средствима и то слободним новчаним 
средствима, нерезервисаним средствима, кредитним линијама или осталим финансијским средствима, а која нису 
добијена из других уговора као аванс, како би испунио следеће захтеве: 

(i) Краткорочни новчани ток (cash-flow) 4.000.000,00€ (четири милиона евра) 
(ii) Укупан новчани ток (cash-flow) за овај уговор и текуће финансијске обавезе. 

Опште искуство: 
Искуство у извођењу радова, као извођач, подизвођач или руководилац радова (management contractor), у 
последњих пет (5) година пре рока за достављање понуда и са минималним искуством од 9 месеци у свакој години.  
Специфично искуство:  
(а) Учешће као извођач, руководилац радова (management contractor) или подизвођач, најмање у два (2) уговора која 

су успешно извршена, слична предметним постројењима и услугама уградње, у последњих пет (5) година, сваки 
вредности веће од 8.000.000,00€ (осам милиона евра). Сличност уговора се базира на физичком обиму, 
комплексности, методологији/технологији или другим карактеристикамa, као што је наведено у Одељку VI 
(Section VI, Employer’s Requirements) Конкурсне документације.  

(б) За горе наведене или друге уговоре извршене у периоду наведеном под (а), минимално искуство у следећим 
кључним активностима: 

 - Пројектовање и уградња механичке опреме за тунел, у вредности од 2.000.000,00€ (два милиона евра). 
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 - Пројектовање и уградња електро система и опреме за тунел, у вредности од 4.000.000,00€ (три милиона 
   евра).  

 - Пројектовање и уградња рачунарских контролних система и опреме (ИТ) за тунел, у вредности од    
    1.000.000,00€ (један милион евра). 

 
Поступак набавке ће бити спроведен у складу са ICB процедуром (international competitive bidding), за набавку услуга 
пројектовања, набавке опреме и уградње (двостепени поступак), а према процедурама наведеним у водичу Светске 
Банке: Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits (издање из маја 2004, ревидовано у октобру 2006.), и 
отворен је за све подобне понуђаче као што је дефинисано у конкурсној документацији у Делу V. Подобне земаље. 

Двостепени поступак набавке се спроводи у две фазе: 

(a) У првој фази набавке доставља се техничка понуда, без навођења цене, али која укључује списак одступања 
од техничких и комерцијалних услова наведених у конкурсној документацији и/или додавања алтернативних 
техничких решења, које понуђач жели да понуди, и њихову оправданост, увек под условом да таква одступања 
или алтернативна решења не мењају основне захтеве наведене у конкурсној документацији. Након оцене 
понуда у првој фази, понуђач који адекватно задовољава минималне прихватљиве квалификационе 
критеријуме и који је поднео технички одговарајућу понуду, може бити позван да присуствује састанку за 
појашњење, током којег ће његова понуда бити прегледана. Било какве посебно захтеване измене понуде, 
допуне, брисања и други елементи, ће бити евидентирани у Меморандуму, или, ако су измене опште природе, 
биће издата Измена конкурсне документације. Понуђачи не могу бити позвани да доставе понуде у другој 
фази, ако њихове понуде из прве фазе садрже одступања од услова у толиком броју или су такве природе да би 
прављење потпуно одговарајуће понуде у преосталом времену за двостепени поступак било неразумно 
очекивати. Међутим, сви остали квалификовани и подобни понуђачи, треба да приме позив да доставе понуде 
у другој фази. 

(b) У другој фази набавке доставља се: (i) ажурирана техничка понуда, која обухвата све захтеване измене које су 
наведене у Меморандуму за сваког од понуђача и/или укључује било које Измене конкурсне документације 
које су издате након прве фазе набавке и (ii) финансијска понуда.   

Заинтересовани подобни понуђачи могу од Наручиоца да затраже додатне информације и прегледају конкурсну 
документацију на доле неведеној адреси, радним данима од 10:00 до 15:00 часова локалном времену (GMT+1). 
Комплетну конкурсну документацију на енглеском језику, заинтересовани понуђачи могу купити на доле наведеној 
адреси, након достављања писмене потврде о плаћању бесповратне накнаде у износу од  37.000 РСД или 300 ЕУР.  

Метод плаћања је директан депозит за: 
Прималац: Коридори Србије д.о.о. 
Рачун: 160-318918-33, шифра плаћања 221 
Референца: CORRX.E75.EIB-EQ.ICB 
Банка: Banca Intesa AD Београд 

Инструкција за плаћање у страној валути: 

FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT 
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: (INTERMEDIARY) BCITITMM 
FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) DBDBRSBG 
FIELD 59: (BENEFICIARY) RS35160005010021688104 
FIELD 70: DATAILS OF PAYMENT 

Конкурсна документација ће бити послата авионском поштом за испоруку изван Србије, односно обичном поштом за 
испоруку на територији Србије. Уколико заинтересовани подобни понуђачи захтевају, конкурсна документација може 
бити послата и курирском службом. Фирме, које затраже слање курирском службом, ће организовати и додатно 
платити овакав начин достављања документације. 

Понуде за прву фазу, морају бити достављене на доле дату адресу, до 24.08.2017. године до 12:00 часова по локалном 
времену (GMT+1). Одмах потом, понуде за прву фазу ће бити отворене, у присуству представника понуђача, који су 
одлучили да присуствују отварању, на доле наведеној адреси. Неблаговремене понуде ће бити одбијене. Електронско 
достављање понуда није дозвољено. 

У другој фази, понуде морају да садрже гаранцију за озбиљност понуде у износу од 250.000 евра (или еквивалентно у 
конвертибилној валути). 

Коридори Србије д.о.о. 
Међународне набавке 
Краља Петра 21, 11000 Београд, Србија  
Тел: +381 11 33 44 174, Факс: +381 11 32 48 682 
E-mail: procurement@koridorisrbije.rs, Web site: www.koridorisrbije.rs  

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
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