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OPĆA OBAVIJEST NABAVE
Ova obavijest ažurira:
A) prethodno objavljenu Opću obavijest o nabavi (broj objave: 6150-GPN-41325) koja je
objavljena: i) na internet stranici EBRD - a, Objave nabave (www.ebrd.com) dana 21. lipnja
2010. godine; ii) na internet stranici UN "Development Business" (devbusiness.com) dana 24.
lipnja 2010. godine; iii) na internet stranici "Hrvatskih autocesta", Objave nabave
(www.hac.hr) dana 23. lipnja 2010. godine; iv) u tiskanom izdanju dnevnih novina u
Republici Hrvatskoj "Jutarnji list" dana 26. lipnja 2010; v) u tiskanom izdanju službenog
glasila Republike Hrvatske "Narodne novine" dana 7. srpnja 2010. godine;
B) prethodno objavljenu Opću obavijest o nabavi (broj objave: 6948-GPN-41325) koja je
objavljena: i) na internet stranici EBRD - a, Objave nabave (www.ebrd.com) dana 13.
studenog 2012. godine; ii) na internet stranici UN "Development Business"
(devbusiness.com) dana 11. prosinca 2012. godine; iii) na internet stranici "Hrvatskih
autocesta", Objave nabave (www.hac.hr) dana 7. siječnja 2013. godine; iv) na internet stranici
glasila EU - a "Official Journal of European Union" (www.ojeu.com) dana 4. prosinca 2012.
godine; v) u tiskanom izdanju dnevnih novina u Republici Hrvatskoj "Jutarnji list" dana 7.
siječnja 2013 godine; vi) u tiskanom izdanju službenog glasila Republike Hrvatske "Narodne
novine" dana 7. siječnja 2013. godine;
1. «Hrvatske autoceste» d.o.o. («HAC») primile su sredstva iz zajmova s Europskom bankom
za obnovu i razvoj («EBRD») i Europskom investicijskom bankom («EIB») za potrebe
financiranja izgradnje dionica autoceste na Europskom koridoru Vc u Republici Hrvatskoj.
2. Svi radovi vezani za Projekt, ukupne procijenjene vrijednosti na oko 120.000.000,00 EUR
već su ugovoreni, uključivo s:





Grupa radova I: Dionica Sredanci – granica sa Bosnom i Hercegovinom: trasa (ukupne
dužine 3,2 km);
Grupa radova II: Dionica Sredanci – granica s Bosnom i Hercegovinom: most preko
rijeke SAVE, dio Republike Hrvatske (ukupne dužine 0,66 km) - u proceduri
ugovaranja;
Grupa radova III: Dionica čvor Ploče – granica sa Bosnom i Hercegovinom: granični
prijelaz “Metković” (ukupne dužine 1,5 km);
Grupa radova IV: Dionica čvor Ploče – granica sa Bosnom i Hercegovinom: trasa
(ukupne dužine 7,5 km);

3. Za radove koje je potrebno ugovoriti biti će proveden postupak javne nabave i biti će
financirani isključivo iz sredstava ušteda iz zajma s EBRD - om. Ovi radovi odnose se na
građevinske radove na izgradnji niže navedene dionice:


Poddionica autoceste A5 (Beli Manastir - Osijek - Svilaj): "Most Drava - čvor Osijek "
(ukupne dužine 3.8 km);

4. Javno nadmetanje za gore navedeni ugovor očekuje se da će biti započeto tijekom kolovoza
2014. godine.
5. Ugovor financiran putem zajma primljenog od EBRD-a biti će subjekt primjene EBRDovih "Pravila i politike o nabavkama" (izdanje iz svibnja 2010. godine) i biti će otvoren za
tvrtke iz bilo koje zemlje. Sredstva iz oba zajma neće biti korištena za plaćanja pojedincima
ili tvrtkama, ili za uvoz roba, ukoliko su takva plaćanja ili uvoz zabranjeni odlukom Vijeća
sigurnosti Ujedinjenih naroda (poglavlje VII Povelje Ujedinjenih naroda) ili ukoliko
zakonodavstvo Korisnika zajma to zabranjuje.
6. Zainteresirani izvođači mogu dobiti daljnje informacije na slijedećoj adresi:
Osoba za kontakt: Igor Guja
«Hrvatske autoceste» d.o.o.
Adresa: Širolina 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
E – mail adresa: igor.guja@hac.hr
Tel: +385-1-4694-436
Fax:+385-1-4694-542

