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Боснa и Херцеговинa / Републикa Српскa / Жељезнице Републике Српске (Зајмопримац /
Корисник / Прималац) је примио финансијска средства од Свјетске банке на име трошкова
"Пројекта реструктурисања Жељезница Републике Српске", те намјерава да одвоје дио
средстава за консултантске услуге.
Консултантске услуге (даље у тексту: "Услуге") обухватају услуге за организационо
реструктурисање - Системе организације, рачуноводства и управљања имовином: Посебни
циљеви овог Пројекта обухватају:
•

•

•

Планирање и имплементацију једне нове, комерцијалније организационе структуре ЖРС
која се састоји од корпоративног језгра плус два независно управљана и
рачуноводствено одвојена пословна одјељења, једно за управљање инфраструктуром и
једно за транспортне операције. У оквиру послова операција рачуни би се водили
одвојено за теретни и путнички саобраћај.
Припрема спецификације-техничког захтјева, подршка при набавци и имплементацији
једног савременог и ефективног финансијског рачуноводственог информационог
система, укључујући и основну функционалност главне рачуноводствене књиге, рачуна,
обрачун плата, имовине и инвентара, управљања средствима, итд.; спецификација и
примјена таквог система морају да буду прилагођене пословима жељезница и посебном
планирању финансија и ресурса предузећа, те потребама за утврђивањем буџета и
управљањем независно руковођеним секторима ЖРС.
Припрема спецификације-техничког захтјева, подршка при набавци и имплементацији (i)
информационог система за управљање жељезничком инфраструктуром за потребе
Послова инфраструктуре и (ii) информационог система за управљање имовином
жељезничких операција за потребе Послова операција. ,

Процијењено је да је потребан број професионалног особља-мјесеци 29. Очекује се да ће
задатак започети средином маја 2019. године и трајати 18 мјесеци.
Детаљан Пројектни задатак за овај посао се може пронаћи на сљедећој интернет страници:
www.zrs-rs.com
Јединица за управљање пројектом Жељезница Републике Српске сада позива квалификоване
консултантске фирме (даље у тексту: "Консултанти") како би изразиле свој интерес за пружање
Услуга.
Заинтересовани консултанти треба да доставе информације које доказују да посједују потребне
квалификације и релевантно искуство за пружање Услуга.

Општи захтјев:
Консултант треба да достави сљедеће документе: Потврду из судског регистра или еквивалент
најновије важеће регистрације (доставити копију), овлашћење за потписивање изјаве интереса,
податке о оснивању Компаније и власништву, профилу компаније, главним дјелатностима и
годишњем промету за посљедње три године (2015., 2016., 2017.). У случају да је Консултант
заједничко улагање (енг. Joint Venture-JV), изјаву интереса потписује овлашћени представник JV
у име JV, како би била правно обавезујућа за све чланове, што се доказује пуномоћјем
потписаним од стране њихових законски овлашћених представника.
Критеријуми за ужи избор су:
• Овај посао ће захтијевати квалификовану консултантску кућу или JV који могу да докажу
опсежно искуство у (i) планирању и имплементацији савременог финансијског
информационог система и (ii) информационих система за управљање имовином у
државним предузећима, укључујући и (мале) жељезнице, као и искуство у области
организационог реструктурисања и промјена у управљању.
• Потребно је доказати минимално искуство са најмање три (3) посла који су успјешно
извршени и који су обухватали сличне задатке током посљедњих 15 година (најмање 1
комбиновани посао под (i)+(ii) и најмање 2 посла под (i) и (ii) понаособ).
• Консултант мора да прибави листу референци како би доказао своје искуство, као и доказ
о успјешно завршеним пројектима, издат од стране клијената.
• Консултантски тим треба да посједује опсежно искуство у области горепоменутих услуга,
те да је способан да обезбиједи испоручене услуге према високом стандарду у траженом
временском оквиру.
• Предложени тим ће посједовати сљедеће кључне вјештине: руководилац
пројекта/стручњак за системе финансијског управљања, стручњак за руковођење,
организацију и реструктурисање управљања, стручњак за управљање жељезницом,
правну тековину ЕУ за жељезнице и моделе европских жељезничких индустрија,
стручњак за јавну комуникацију, стручњак за људске ресурсе и стручњак за управљање
имовином.
• Квалификације и искуство кључних стручњака неће бити оцјењивани у фази формирања
ужег избора.
Заинтересованим Консултантима се скреће пажња на Одјељак III, ставове 3.14, 3.16 и 3.17
„Правилника о набавкама за зајмопримце код финансирања инвестиционих пројеката Свјетске
банке“ од јула 2016. године, ревидираног у новембру 2017. и августу 2018. године (даље у тексту:
“Правилник о набавкама”), којим се утврђује политика Свјетске банке о сукобу интереса.
Консултанти се могу удружити са другим фирмама како би побољшали своје квалификације, али
би требали јасно назначити да ли је то удруживање у облику заједничког улагања и/или у виду
подконсултанта. У случају заједничког улагања, сви партнери у заједничком улагању ће бити
заједнички и појединачно одговорни за цијели уговор, ако буду изабрани.
Консултант ће бити изабран у складу са методом избора по основу квалитета и цијене, која је
наведена у Правилнику о набавкама.
Додатне информације се могу добити на доле наведеној адреси током радног времена од 10.00
до 15.00h.

Изјаве интереса се морају доставити у писаном облику на доле наведену адресу (лично, путем
редовне поште или путем електронске поште након које ће услиједити штампана копија) до 28.
децембра 2018. године.
Жељезнице Републике Српске АД
н/р: Јединици за имплементацију пројекта
Улица Светог Саве 71
74000 Добој, Република Српска,
Босна и Херцеговина
Телефон: +387 53 241 368
E-mail: piu@zrs-rs.com
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Назив пројекта

Пројекти завршени у периоду од јануара 2004. ди новембра 2018. године –
Планирање и имплементација савременог финансијског информационог система
Опис пројекта
Датум
Датум
Вриједност Назив Клијента
почетка завршетка
пројекта
(у еврима)

Адреса Клијента, контакт особа
и телефон,
електронска пошта
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