Назив пројекта:

Пројекат изградње аутопута на Коридору Х

Држава:

Република Србија

Област:

Саобраћај

ID пројекта:

39750

Финансирање:

Европска банка ѕа обнову и развој

Врсте уговора:

Радови и услуге

Врста обавештења:

Опште обавештење о набавкама

Датум објаве:

14.12.2017.

Важи до:

13.12.2018.

ОПШТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАБАВКАМА
Овим обавештењем, ажурира се претходно Опште обавештење о набавкама за овај
пројекат бр. 6814-GPN-39750, које је објављено на web страни www.ebrd.com у октобру
2013. године.
Република Србија, кроз реализацију Коридора Србије д.о.о. намерава да употреби
средства из кредита Банке за обнову и развој (Банка) за пројекат изградње и
рехабилитације одређених деоница путне мреже у Републици Србији, са циљем да се
омогући одржив економски развој и да држава искористи своју географску позицију и
настави свој развој као кључна транзитна држава на Транс-Европској мрежи, као и да се
повећа ефикасност транспорта и побољша безбедност саобраћаја у Србији.
Процењена вредност пројекта је 50 милиона евра и обухвата следеће набавке добара,
радова и услуга:
-

Рехабилитација деоница на аутопуту Е75
Побољшање петље ''Батајница'' на аутопуту Е75
Изградња петље ''Грамађе'' на аутопуту Е75
Пројектовање и изградња регионалног контролног центра
Изградња нових деоница државног пута и рехабилитација постојећих деоница
државног пута као веза са Коридором Х Ниш – Димитровград (аутопут Е80)
Консултантске услуге: пројектовање, стручни надзор над извођењем радова и
мерама заштите, и техничка подршка

Планирано је да набавке за горе наведене уговоре отпочну у првом кварталу 2018. године.
За набавке које ће бити финансиране средствима из кредита Банке примењиваће се водич
Банке Procurement Policies and Rules и биће отворене за фирме из свих држава. Набавке ће
се спроводити употребом EBRD’s Clients Electronic Procurement Platform (ECEPP)
https://ecepp.ebrd.com. Средства из кредита Банке неће се користити за плаћања физичким
или правним лицима или за било какав увоз робе, ако су таква плаћања или увоз
забрањени одлуком Савета безбедности Уједињених Нација донетој у складу са
Поглављем VII Повеље Уједињених Нација или законом државе Наручиоца.
Заинтересовани потенцијални понуђачи треба да контактирају:
Коридори Србије д.о.о. , Међународне набавке
Г-ђа Бојана Стојадиновић
Краља Петра 21, 11000 Београд, Република Србија
Тел: +381 11 33 44 174, Факс: +381 11 32 48 682
E-mail: procurement@koridorisrbije.rs, Web site: www.koridorisrbije.rs

