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Боснa и Херцеговинa / Републикa Српскa / Жељезнице Републике Српске су добиле зајам
код Свјетске банке на име трошковима за "Пројекат реструктурисања Жељезница Републике
Српске", те намјеравају да одвоје дио средстава за консултантске услуге.
Консултантске услуге (даље у тексту: "Услуге") обухватају услуге за организационо
реструктурисање – Планове пословања и јавне уговоре:
Посебни циљеви овог Пројекта обухватају:
•

•

•

Развој комерцијалних и финансијски остваривих и одрживих средњорочних (период
од 2021-2025. г.) планова пословања (укључујући и маркетинг планове), на основу
добре жељезничке праксе и искустава, за главне организационе јединице и
подружнице ЖРС.
Развој, усвајање и имплементација вишегодишњег уговора о јавнoм превозу путника
(УЈП) који ће бити усаглашен између ЖРС (Послови операција) и Владе РС заједно са
предложеним годишњим цијенама уговора и аранжманима за плаћање, у складу са
планом пословања Послова операција за путнички саобраћај.
Развој, усвајање и имплементација вишегодишњег уговора за инфраструктуру (ВУИ)
са предложеном цијеном уговора и аранжманима за плаћање који ће бити
усаглашени између Послова инфраструктуре ЖРС и Владе Републике Српске, у складу
са планом пословања Послове инфраструктуре.

Процијењено је да потребан број професионалног особља-мјесеци је 29. Очекује се да ће
задатак започети у јулу 2020. године и трајати 8 мјесеци.
Детаљан Пројектни задатак за овај посао се може пронаћи на сљедећој интернет страници:
www.zrs-rs.com

Тим за имплементацију и управљање пројектом Жељезница Републике Српске 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 (2016., 2017., 2018.). 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 компанију или JV које може
да покаже опсежно искуство у области пословног планирања жељезница (укључујући
и техничко, инжењерско и економско искуство карактеристично за жељезнице) и у
области структура за уговарање јавних услуга овлашћених и кориштених у оквиру
правне тековине ЕУ за жељезнице.

•

Потребно минимално искуство треба да буде доказано са најмање три (3) посла који
укључују сличне задатке у посљедњих 15 година (најмање један комбиновани посао
који чине (i) + (ii) и најмање 2 посла у оквиру (i) и (ii) понаособ).

•

Консултант мора да достави листу референци како би доказао своје искуство, као и
доказ о успјешно завршеним пројектима које су издали клијенти.

•

Тим Консултанта треба да посједује опсежно искуство у области горе поменутих
услуга, способан да достави испоручене услуге/робе у високом стандарду у
предвиђеном временском оквиру.

•

Сљедеће кључне вјештине ће бити заступљене у оквиру предложеног тима
(руководилац пројекта и стручњак за пословно планирање, стручњак за управљање
жељезничким саобраћајним операцијама, стручњак за управљање жељезничком
инфраструктуром, стручњак за жељезничке радионице, стручњак за моделирање
пословања/финансија, стручњак за уговоре жељезница са владом).

•

Квалификације и искуство кључних стручњака неће бити оцјењивано у фази
утврђивања скраћеног списка.

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 по средњеевропском времену.
Изјаве интереса се морају доставити у писаном облику на доле наведену адресу, искључиво на
енглеском језику (лично, путем редовне поште или путем електронске поште) до 20.
децембра 2019. године.
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