Република Србија – Министарство здравља

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УГОВОР О РАДОВИМА
Изградња и реконструкција Клиничког центра Србије, прва фаза
Локација:
1.

Београд, Република Србија

Број набавке
MOH/EIBPIU/017/WO/01

2.

Поступак
Међународни отворени поступак.

3.

Име програма
Модернизација, унапређење и проширење четири терцијарне болнице у Србији.

4.

Финансирање
Финансијски уговори Европске инвестиционе банке са Републиком Србијом –
Клинички центри/А и /Б .
Ко-финансирање из буџета Републике Србије.

5.

Наручилац
Министарство здравља Републике Србије
Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија
УГОВОРНЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

6.

Опис уговора
Радови на проширењу и реконструкцији Клиничког центра Србије у Београду.
Уговор за Прву фазу обухвата реновирање и проширење дела постојеће централне
болничке зграде (укупне површине око 86.000 m2) и изградњу нових техничких
блокова А, Б и Д, паркинга и спољног уређења, као и паркинга А са саобраћајним
решењем из друге фазе.
Буџет (процењена вредност јавне набавке): ЕУР 96.100.000,00
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7.

Број и назив партија
Само једна партија.
УСЛОВИ УЧЕШЋА

8.

Подобност и правила о пореклу
Учешће у подношењу понуде је отворено за сва правна лица из свих земаља света.
Не постоји ограничење у погледу порекла добара, тако да су прихватљива добра из
свих земаља.

9.

Основе за искључење
Понуђачи морају да поднесу потписану изјаву, укључену у Образац понуде за
Уговор о радовима којом наводе да нису у некој од ситуација побројаних у тачци
2.3.3 Практичног водича.

10. Број понуда

Понуђачи могу да поднесу само једну понуду. Делимичне понуде неће се
разматрати. Понуђачи не смеју предати понуду за различите варијанте за радове
који се захтевају тендерском документацијом као додатак уз њихову понуду.
11. Тендерска гаранција

Понуђачи морају обезбедити тендерску гаранцију у износу од ЕУР 3.000.000,00
приликом предаје својих понуда. Ова гаранција биће враћена неуспешним
понуђачима када се поступак јавног надметања заврши, а за успешног понуђача/е
након што све стране буду потписале уговор.
12. Гаранција за добро извршење посла

Од успешног понуђача ће се тражити да обезбеди гаранцију за добро извршење
посла у висиини од 10% од износа уговора при потписивању уговора. Ова
гаранција се мора обезбедити заједно са повраћајем супотписаног уговора не
касније од 30 дана након што понуђач прими уговор потписан од стране
Наручиоца. Уколико одабрани понуђач не буде у овом року обезбедио ову
гаранцију, уговор ће бити ништав и може се сачинити нови уговор и послати
понуђачу који је поднео следећу по реду најнижу понуду која испуњава услове.
13. Информативни састанак и/или посета градилишту

Опциона посета градилишту и кларификациони (информативни) састанак одржаће
се као што следи:
Посета градилишту: 04. април 2017. у 11:00 сати;
Кларификациони састанак: 20. април 2017. у 11:00 сати у просторијама
Јединице за имплементацију пројекта, Пастерова 1, III спрат, Београд.
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14. Важење понуде

Понуде морају да важе за период од 120 дана после крајњег рока за подношење
понуда. У изузетним околностима, Наручилац може, пре истека периода важности,
затражити од понуђача да продуже важност понуда за одређени период.
15. Период за реализацију задатака

Процењени временски рок за завршетак радова је тридесет један (31) месец од дана
обезбеђења приступа градилишту и уплате аванса, до пријема радова.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУ УГОВОРА
16. Критеријуми за избор

Економски и финансијски капацитет кандидата:
а) Минимални укупни приход у последње 3 године (2015., 2014., 2013.. година) не
сме у збирном износу бити мањи од ЕУР 180.000.000 (стотину осамдесет милиона
ЕУР). Овај услов се примењује на индивидуалне понуђаче и чланове заједничких
подухвата/ конзорцијума заједно, с тим што водећи члан конзорцијума мора да има
минимум 50 % од укупног траженог прихода.
Доказ: биланси стања и биланси успеха за релевантне године, са извештајем
независног ревизора (у Србији Бон ЈН).
б) Потенцијал кредитног задуживања или приступ другим изворима финансирања
од ЕУР 20.000.000 (двадесет милиона ЕУР) за време трајања Уговора, поред
преузетих обавеза понуђача по другим уговорима. Овај услов се примењује заједно
на индивидуалне понуђаче и чланове конзорцијума, с тим што водећи члан
заједничког подухвата/конзорцијума мора да има минимално 50% од захтеваног
кредитног потенцијала.
Доказ: изјава пословне банке о расположивим кредитним средствима.
ц) Дугорочна профитабилност, са 3 позитивна биланса успеха у последње 3 године
(2015., 2014., 2013. година). Овај услов се примењује и на индивидуалне понуђаче и
на сваког члана конзорцијума.
Доказ: биланси стања и биланси успеха за релевантне године, са извештајем
независног ревизора (у Србији Бон ЈН).

Технички и професионални капацитет кандидата:
д) Доказ да је регистрован за извођење грађевинских радова. Овај услов се
примењује и на индивидуалне понуђаче и на све чланове конзорцијума и
подизвођаче.
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е) Доказ да је успешно извршио најмање два (2) уговора у протеклих 8 година (од
јануара 2009) за изградњу или реконструкцију болница или клиника или клиничкоболничких центара или других установа здравствене заштите или других
технолошки сличних објеката високоградње (хотели, пословне зграде), од којих
је најмање један (1) уговор у вредности од најмање ЕУР 20.000.000.
У случају понуда поднетих од стране заједничког подухвата/конзорцијума,
референтни
уговори
извршени
од
стране чланова
заједничког
подухвата/конзорцијума се сабирају. Лидер мора да има минимум 1 (један) уговор
за горе наведене радове у најмањој вредности од ЕУР 20.000.000.
Пројекти
на
које
понуђач
упућује
су
могли
бити
започети/имплементирани/завршени било када у току наведеног периода, али они
не морају да буду започети и завршени у том периоду, нити имплементирани током
читавог
периода.
Наручилац задржава право да тражи копије сертификата о коначном пријему који
је потписан од стране Наручиоца дотичних пројеката.
ф) Доказ да има минимум 4 квалификована инжењера са искуством на релевантним
пројектима који ће бити ангажовани на пројекту и присутни стално на градилишту,
и то:
- минимум 2 градјевинска инжењера;
- минимум 1 машински инжењер;
- минимум 1 електро инжењер.
У случају конзорцијума, квалификовани инжењери свих чланова конзорцијума се
сабирају.
г) Кључно особље:
- Један (1) дипломирани грађевински инжењер који ц́е бити руководилац пројекта,
са најмање 10 година искуства у пројектима високоградње, укључујуц́и најмање 5
година, као одговорно лице за извођење радова, и са искуством у успешној
реализацији најмање
једног (1) пројекта вредног више од ЕУР 20.000.000 као
одговорно лице у изградњи болница или клиника или клиничко-болничких центара
или других установа здравствене заштите или других технолошки сличних објеката
високоградње (хотели, пословне зграде).
Као доказ, приложити оригинал или копију потврде ангажовања као одговорног
лица (руководилац пројекта), са потписом и печатом одговарајуц́ег наручиоца.
Руководилац пројекта мора течно говорити енглески језик.
- Један (1) квалификовани грађевински инжењер, са најмање 7 година искуства у
пројектима високоградње, са искуством у најмање једном (1) пројекту на изградњи
болница или клиника или клиничко - болничких центара или других објеката
здравствене заштите, или других технолошки сличних објеката високоградње
(хотели, пословне зграде).
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- Један (1) квалификовани електро-инжењер са најмање 7 година искуства у
пројектима високоградње, укључујући искуство у управљању електричним
инсталацијама на најмање једном (1) пројекту на изградњи болница или клиника
или клиничко – болничких центара или других објеката здравствене заштите, или
других технолошки сличних објеката високоградње (хотели, пословне зграде);
- Један (1) квалификовани машински инжењер са најмање 7 година искуства у
пројектима високоградње, укључујући искуство у управљању машинским
инсталацијама на најмање једном (1) пројекту на изградњи болница или клиника
или клиничко – болничких центара или других објеката здравствене заштите, или
других технолошки сличних објеката високоградње (хотели, пословне зграде);
Понуђач мора да достави листу предложеног особља (Образац 4.6.1.2), њихове
биографије, оверене копије диплома и сертификата и потврде којима се доказују
квалификације предложеног особља; доказ релевантног искуства за руководиоца
пројекта мора бити издат од стране наручиоца.
Понуђач мора да достави Изјаву да ће такође имати и одређен број инжењера који
ће бити ангажовани за потребе Уговора и испуњавати све важеће захтеве Закона о
планирању и изградњи Републике Србије, тј. да ће поседовати потребне лиценце и
да ће минимално четири (4) квалификована инжењера бити стално присутна на
градилишту током припреме и извођења радова за које су надлежни и
лиценцирани.
х)
Доказ да понуђач или неки члан заједничког подухвата/конзорцијума
поседује лиценцу за извођење радова за објекте преко 50 метара висине сходно
члану 133. Закона о планирању и изградњи Републике Србије и одговарајућем
Правилнику који то регулише. У случају да такав доказ није достављен у
одговарајуц́ој понуди, исти мора да се обезбеди од стране успешног понуђача у
складу са чланом 24. ових Инструкција.
Поступак процене ће идентификовати понуђача који испуњава административне,
техничке и финансијске захтеве тендера и понудио је најнижу цену.
17. Критеријуми за доделу

Најнижа цена понуде која испуњава административне, техничке и финансијске
услове.

ТЕНДЕРИСАЊЕ
18. Како прибавити тендерску документацију

Тендерска документација се може добити од Министарства здравља (10:00-15:00
сати), Јединица за имплементацију пројекта (ЈИП), Пастерова 1/III спрат, 11000
Београд, Република Србија, након уплате бесповратног износа од ЕУР 500,00 који
укључује курирску доставу.
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За уплату у RSD (противвредност ЕУР 500,00 по средњем девизном курсу за евро
Народне банке Србије на дан уплате):
Корисник: Република Србија, Министарство здравља
Рачун бр. 840-742325843-09
Модел: 97
Контролни број.: Општина Савски венац 50-016
За плаћање у EUR:
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR
FIELD 32A: VALUE DATE-EUR-AMOUNT
FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: DEUTDEFFXXX
(INTERMEDIARY): DEUTSCHE BANK AG, F/M
TAUNUSANLAGE 12
GERMANY
FIELD 57A: /DE20500700100935930800
(ACC.WITH BANK): NBSRRSBGXXX
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA –NBS)
BEOGRAD, NEMANJINA 17
SERBIA
FIELD 59: /RS35908500100000030651
(BENIFICIARY): MINISTRY OF HEALTH
BELGRADE
SERBIA
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT
Документација је такође на распологању за преглед у просторијама Наручиоца, на
адреси датој у овој тачки 18. Понуде се морају доставити путем коришћења
стандардног Образца понуде укљученог у тендерску документацију, чији се формат
и упутства морају строго поштовати.
Понуђачи који имају питања која се тичу ове јавне набавке треба да их писаним
путем пошаљу: Министарству здравља, Јединица за имплементацију пројекта
(ЈИП), Пастерова 1/III спрат, 11000 Бeоград, Република Србија, e-mail адреса:
office_piu@zdravlje.gov.rs (уз навођење броја набавке приказане у тачци 1.)
најмање 18 дана пре крајњег рока за предају понуда наведеног у тачци 19.
Наручилац мора да одговори на сва питања понуђача најмање 7 дана после пријема
питања. Евентуална појашњења или мање измене тендерске документације биће
објављене најмање 11 дана пре рока за предају понуда и биће послата свим
понуђачима који су купили тендерску документацију и објављена на веб порталу
Јавних набавки Републике Србије:
http://portal.ujn.gov.rs/.
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19.

Крајњи рок за предају понуда
17. мај 2017. године у 11:00 сати по локалном времену Србије, у Министарству
здравља, Јединица за имплементацију пројекта (ЈИП), Пастерова 1/III спрат, 11000
Београд, Република Србија. Било која понуда коју Наручилац прими после овог
крајњег рока неће се узети у обзир.

20.

Јавно отварање понуда
17. мај 2017. године у 12:00 сати по локалном времену Србије, у Министарству
здравља, Јединица за имплементацију пројекта (ЈИП), Пастерова 1/III спрат, 11000
Београд, Република Србија.

21.

Језик поступка
Сва писана комуникација за овај поступак јавне набавке и уговор мора да буде на
енглеском и српском језику. За сврхе тумачења понуде, енглески језик ће бити
меродаван.

22.

Понављање сличних радова
Након почетног уговора проистеклог из текућег поступка јавне набавке, нови
радови који се састоје у понављању сличних радова, до процењеног износа од 50%
вредности Уговора, могу се поверити иницијалном извођачу путем преговарачког
поступка без претходног објављивања јавног позива, под условом да су нови
радови у складу са истим основним пројектом.

23.

Правни основ
Финансијски уговори Европске инвестиционе банке са Републиком Србијом –
Клинички центри/А и /Б.
Право Републике Србије.

Министарство здравља
Јединица за имплементацију пројекта
Пастерова 1/III спрат, 11000 Београд
Република Србија
Тел: +38111 2068842
Особа за контакт: Мирјана Радоја
Факс: +38111 206 8843
E-mail: office_piu@zdravlje.gov.rs
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