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Позив за достављање понуда  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА 

Бр. зајма 8449 YF 

Изградња складишта за мобилну опрему за одбрану Сремске Митровице од 

поплава  и реконструкција шетне стазе на кеју у Сремској Митровици од км 

124+520 до км 125+600 

Број тендерског поступка: SRB-FERP-NCB-024-W-2019 

1. Република Србија је примила зајам од Светске банке за финансијска средства за 

реализацију пројекта Хитне санације од поплава и има намеру да део средстава 

искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за радове на 

изградњи складишта за мобилну опрему за одбрану Сремске Митровице од поплава и 

реконструкцију шетне стазе на кеју у Сремској Митровици од км 124+520 до км 

125+600.  

2.
 
Републичка дирекција за воде објављује позив за прикупљање понуда од стране 

подобних понуђача за извођење предметних радова. Период извођења грађевинских 

радова је 2 (два) месецa. 

3. Тендерски поступак ће бити спроведен по процедури домаћег надметања, како је 

дефинисано у Смерницама Светске банке: Набавка робе, радова и неконсултантских 

услуга по основу IBRD зајмова, IDA кредита и донација за Зајмопримце Светске банке 

издање Јануар 2011, ревидоване у јулу 2014 (“Смернице за набавке ”), а биће отворен за 

све подобне понуђаче како је дефинисано у Смерницама за набавке. У члановима 1.6 и 

1.7 дефинисана је политика Светске банке по питању конфликта интереса.  

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


4. Заинтересовани понуђачи могу да добију детаљније информације од Јединице за 

имплементацију пројекта, електронска адреса: fer.project@yahoo.com и да прегледају 

тендерску и пројектну документацију уз претходно заказивање на доле наведени број 

телефона, у периоду од 09:00 до 13:00 часова. 

5. Заинтересовани понуђачи могу да откупе комплетну тендерску документацију на 

српском језику, након достављања писаног захтева на доле наведену електронску адресу 

и уплате неповратног износа од 5.000,00 (пет хиљада) динара. Уплате се могу извршити 

на рачун број 840-745128843-36 – Остали приходи буџета РС, по моделу 97, са позивом 

на број 41-601. За уплате из иностранства неповратни износ је 40,00 (четрдесет) еура, а 

инструкције се могу добити упитом на доле наведену електронску адресу или број 

телефона. Документација ће бити достављена електронским путем и поштом. У случају 

неусаглашености између ове две верзије, тендер документ примљен путем поште је 

важећи. 

6.  Понуде морају бити достављене на адресу наведену на крају овог позива до или пре 

16. августа 2019. године у 11:00 часова. Електронско достављање понуда неће бити 

допуштено. Закаснеле понуде ће бити одбијене. Понуде ће бити отворене јавно у 

присуству овлашћених представника понуђача, и свих који одлуче да присуствују 

отварању на доле наведеној адреси 16. августа 2019. године у 11:00 часова. 

7. Све понуде морају да садрже изјаву о озбиљности понуде.  

8. Горе поменута адреса је: 

Јединица за имплементацију пројекта 

Др Ивана Рибара 149/I/11 

11 070 Београд, Србија 

За: Дмитар Жакула 

Е-маил: fer.project@yahoo.com 

Телефон: 011 61 63 600 

 

 

mailto:fer.project@yahoo.com
mailto:fer.project@yahoo.com

