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РЕПУБЛИКА СРПСКА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Пројекат:
НАЦИОНАЛНИ ПУТЕВИ: БАЊА ЛУКА-ГРАДИШКА
Консултантске услуге управљања пројектом изградње аутопута
ПОЗИВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА
Република Српска је добила зајам од Европске инвестиционе банке
(Луксембург) за дјелимично финансирање изградње аутопута Градишка-Бања
Лука (Маховљани). Република Српска ће плаћања из зајма искористити за
трошкове изградње и консултантских услуга које ће се набављати у оквиру
пројекта, односно аутопута Градишка-Бања Лука (Маховљани) и припадајућих
веза.
Корисник зајма и послодавац за овај уговор је Ј.П. “Путеви РС”.
Ј.П. “Путеви РС” намјерава да ангажује интернационалног консултанта за помоћ
у управљању пројектом изградње аутопута Градишка-Бања Лука (Маховљани).
Очекује се да ће задатак почети у јуну 2006. године и трајати око 30 месеци.
Задатак посебно обухвата: дуготрајну расположивост стручњака за
координацију и праћење тендерских процедура, изградње, надзора и
преузимања радова; расположивост ће бити константна током првих 6 мјесеци,
док ће током наредне 2 године бити осигурана краткотрајним мисијама;
краткотрајну расположивост стручњака у случају специфичних проблема током
реализације пројекта, посебно у вези заштите животне средине, безбедности
саобраћаја, конструкција, правних савјета и ревизије; укупно краткотрајно
ангажовање стручњака је око 3 мјесеца.
У оквиру поступка набавке, послодавац ће изабрати консултанта у складу са
поступцима заснованим на European Investment Bank’s Guide to Procurement,
2004.
Заинтересоване фирме се овим позивају да доставе своје изразе интереса.
Квалификоване фирме са кратке листе (максимално шест кандидата) 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 и кадрове (стално и повремено особље);
- резиме ревидованих финансијских извештаја за посљедње три године;
- детаље искуства на сличним задацима у току посљедњих пет година,
укључујући и локације;
- кратке биографије особља које ће бити расположиво за обављање задатка.
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
Management Consultancy Services of the Gradiška-Banja Luka (Mahovljani)
Motorway", не касније од 27.03.2006. године. заинтересовани консултанти могу
да добију додатне информације преко контактне особе наведене доле.
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