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Позив за достављање понуда  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

ПРОЈЕКАТ ХИТНЕ САНАЦИЈЕ ОД ПОПЛАВА 

Бр. зајма 8449 YF 

Систем за заштиту од поплава у Смедеревској Паланци – Реконструкција регулисаног 

корита и насипа реке Јасенице (км 10+235 до км 19+300) и обезбеђење пропусне моћи 

корита на узводној деоници (км 19+300 до км 24+454) 

 

Број уговора: SRB-FERP-NCB-006-W-2016 

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

реализације пројекта Хитне санације од поплава и има намеру да део поменутих средстава 

искористи за финaнсирање релевантних трошкова по основу уговора за унапређење система за 

заштиту од поплава у општини Смедеревска Паланка. 

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

понуђача за реконструкцију регулисаног корита и насипа реке Јасенице (км 10+235 до км 

19+300) и обезбеђење пропусне моћи корита на узводној деоници (км 19+300 до км 24+454). 

Период извођења грађевинских радова је 14 (четрнаест) месеци. 

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 

документацију уз претходно заказивање на доле наведени број телефона, у периоду од 09:00 до 

13:00 часова. 

5. Заинтересовани подобни понуђачи могу да откупе комплетну тендерску документацију на 

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

уплате неповратног износа од 10.000,00 (десетхиљада) динара. Уплате се могу извршити на 

рачун број 840-1620-21 прималац Буџет Републике Србије. За уплате из иностранства 

неповратни износ је 80,00 (осамдесет) 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 ће бити важећи. 

6. Понуде морају бити достављене на адресу наведену на крају овог позива до или пре 1.марта 

2016. 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 

1. марта 2016. у 11:00 часова. 

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

8. Горе поменута адреса је: 

Републичка дирекција за воде 

Булевар уметности 2а 

11 070 Београд, Србија 

Спрат IV, канцеларија 405 (достављање понуда) 

Спрат III, канцеларија 301 (отварање понуда) 

За: Дмитар Жакула 

Е-маил: fer.project@yahoo.com 

Телефон: 011 217 4153 
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