Јавно предузеће “ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”
78000 Бања Лука
Васе Пелагића бр. 10
тел. 051/309-128

факс 051/308-316

Бања Лука, 8.02.2006. године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Пројекат:
РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПУТЕВА
АУТОПУТ БАЊА ЛУКА-ДОБОЈ
ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА
Овај Позив за изражавање интереса прати Опште обавјештење о набавци за
овај пројекат које је објављено у Procurement Opportunities 10.03.2005. године
(www.ebrd.com).
Ј.П. “Путеви Републике Српске” намјерава да искористи плаћања из зајма
Европске банке за обнову и развој за трошкове консултантских услуга на
припреми Идејног пројекта и Студије оправданости за аутопут Бања Лука-Добој.
Главни циљ задатка ће бити:
- припрема Идејног пројекта и одговарајућих подпројеката и извјештаја и
- припрема Студије оправданости за трасу одабрану кроз Идејни пројекат.
Очекује се да ће реализација задатка почети у мају 2006. године и трајати око
14 (четрнаест) мјесеци.
Уговор ће се финансирати из зајма, а надметање за кратку листу и уговор је
отворено за консултантске фирме из било које државе.
Заинтересоване фирме се овим позивају да доставе своје изразе интереса.
Квалификоване фирме са кратке листе ће бити формално позване да доставе
своје понуде након израза интереса.
Да би се одредила способност и искуство консултантских фирми које желе да
буду увршћене на кратку листу, достављене информације ће обухватити
сљедеће:
- профил фирме, организацију, опште искуство и кадрове;
- детаље искуства на сличним задацима у току посљедњих пет година,
укључујући и локације;
- кратке биографије особља које ће бити расположиво за обављање задатка.
Од фирми се очекује да посједују одговарајуће искуство у вођењу израде
идејних и главних пројеката за сличне инвестиције припремљене од стране
међународних институција коришћењем услова уговора заснованих на FIDIC-у.
Искуство у сличним климатским условима је неопходно, док ће регионално
искуство такође представљати предност. Стручни тимови фирми треба да буду
састављени од стручњака за пројектовање путне конструкције, теренска и
лабораторијска истраживања и испитивања и саобраћајну економију.
Наведене информације не треба да пређу укупно 30 страна, изузимајући кратке
биографије.

Три копије ових информација на енглеском језику треба да буду достављене на
доле наведену адресу у коверти означеној са “Expression of Interest for
Preliminary Design and Feasibility Study for Banja Luka-Doboj Motorway”, не касније
од 16.03.2006. године, до 15:00 часова по локалном времену.
Додатне информације се могу добити од:
Контакт особа: Драган Михајловић, директор
Ј.П. “Путеви Републике Српске”
Васе Пелагића 10, 78000 Бања Лука
Тел: +387-51-309128
Факс: +387-51-308316
Email: dmihajlovic@putevirs.com

