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ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ 

 
 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 
ИЗГРАДЊА ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО БРЧКОГ 

 
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

Бр: 7696-IFT-42473 
 

Јавно предузеће “Путеви Брчко” д.о.о. Брчко, Брчко Дистрикт БиХ (ЈП “Путеви Брчко”), 
у даљем тексту “Наручилац” у име Владе Брчко дистрикта, намjерава да искористи 
средства кредита узетог од Европске банке за обнову и развој (Банка) за трошак 
Изградње обилазнице око Брчког. 
 
Наручилац сада шаље позив за достављање запечаћених понуда од стране извођача 
за следећи уговор који ће бити финансиран из средстава кредита: 

Уговор о изградњи обилазнице око Брчког укључује изградњу новог пута дужине 
18.7кm, један коловоз са двије саобраћајне траке, са 12 нових мостова (дужине 
25.60m – 311.20m).   

Радови ће такође укључити и изградњу 5 надвожњака и 2 подвожњака, систем за 
одводњавање атмосферских вода, регулацију ријечних корита, електричне 
инсталације и саобраћајну сигнализацију и опрему. 
 
Предвиђено вријеме трајања радова је 30 мјесеци. 

 
Достављање понуда за уговор који ће се финансирати средствима кредита Банке је 
отворено за фирме, асоцијације и конзорцијуме из било које земље. 
Да би се квалификовали за добијање уговора,понуђачи морају минимално 
задовољити следеће критеријуме: 

Просјечни годишњи промет: 

 

 Понуђач ће имати просјечан годишњи промет у грађевинским радовима у 
задњих 5 година не мањи од 35 милиона ЕУР еквивалентно. 

 
Финансијски капацитет: 
 

 Понуђач ће показати да има приступ, или има расположиво, ликвидна 
средства, неоптерећене некретнине, кредитне линије и друга финансијска 
средства, довољна да омогуће несметану динамику прилива средстава по 
уговору за период од 4 (четири) мјесеца, процијењено на не мање од 
еквивалентног износа од 6.200.000 ЕУР (шест милиона двјеста хиљада), 
узимајући у обзир понуђачеве обавезе према другим уговорима 

Искуство: 

 Понуђач ће показати да има успјешно искуство као извођач радова или 
менаџер извођача радова у задњих пет (5) година прије истека рока за 
подношење понуда, са активношћу од најмање девет (9) мјесеци сваке године. 
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 Учешће као извођач радова или менаџер извођача радова на најмање 3 (три) 
пројекта изградње путева, а 2 (два) он њих морају имати најмање 3 (три) путна 
моста, у последњих 5 (пет) година, сваки вриједан најмање 30,000,000 ЕУР 
(тридесет милиона еура), који су успјешно и суштински завршени и слични су 
предметним радовима. Сличност ће се односити на физички обим, сложеност, 
методе градње / технологију или друге карактеристике као што је описано у 
Дијелу VI - Захтјеви. 

 Понуђач мора показати да  референтни или други пројекти садрже изградњу 
најмање 3 (три) нова бетонска моста са префабрикованим бетонским носачима 
изграђеним у року од 12 мјесеци.  

 Поред наведеног, искуство мора да покаже извођење следећих елемената 
грађевинских радова у задњих 5 година: 

1. Земљани радови ………………………………… 300.000,00 m³/годишње  

2. Асфалтни коловоз ………………………………50.000,00 тона/годишње 
Тендерски документи се могу добити у канцеларији на адреси испод након уплате 
бесповратног износа накнаде од 500 ЕУР на следећи рачун:  
 
Банка корисника: НЛБ Развојна банка  а.д. Милана  Тепића  бр. 4, 78000 Бања  

Лука, Босна и Херцеговина 
SWIFT Code:   RAZBBА22XXX  
IBAN Code:  BA395620048115557873  
Назив корисника:  ЈП “Путеви Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БИХ 
Адреса корисника: Меше Селимовића 1, 76100 Брчко, Брчко Дистрикт,  Босна и 

Херцеговина 
 
Опција плаћања је ОУР што значи да ће заинтересовани понуђач покрити све 
банкарске трошкове везане за ово плаћање и трансфер новца.   
 
Ако се захтјева, документи се могу одмах послати курирском службом, али никаква 
одговорност се неће прихватити за губитак или касну испоруку.  
 
Свака понуда мора да садржи тендерску гаранцију у износу од 500.000,00 EUR. 
 
Понуде се морају доставити у канцеларију на адреси испод тачно у или прије 14.00 
часова (локално вријеме) 17.11.2014, а у то вријеме понуде ће бити отворене у 
присуству оних представника понуђача који одлуче да присуствују. 
 

ЈП “Путеви Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ              
Меше Селимовића 1, 76100 Брчко,  

Босна и Херцеговина 
Списак потенцијалних понуђача који су откупили тендерску документацију се може 
погледати на адреси испод. 
 
Потенцијални понуђачи могу затражити додатне информације, да прегледају и 
затраже тендерску документацију на следећој адреси: 
 

Контакт особа: Љиља Стјепановић 
ЈП “Путеви Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ 

Меше Селимовића 1, 76100 Брчко, Брчко Дистрикт Босна и Херцеговина 
Тел: +387 49 490 151 
Фаx: +387 49 490 160;  

Email: ljiljastjepanovic@putevibrcko.ba 
Датум: 16.09.2014 


