
1 
 

Консултантске услуге за енергетски 
сектор 

Рок за доставу: 23.11.2019. ; 12:00 h 

 

Држава: Босна и Херцеговина 

 
Бр. реф.: BMZ-ID: 2010 66 299 and 2012 65 875 
 
 

Предквалификација 

 

Реф.: Међународни, отворени тендер за пројекат – Обновљиве енергије II  и III                                                

          (ВП „Хргуд“) 

Наручилац: Мјешовити Холдинг Електропривреда Републике Српске (ЕРС)  

 

Опис Пројекта: Са усвајањем Државног акционог плана за обновљиве изворе енергије 
(NREAP), Босна и Херцеговина је повећала своју усклађеност са захтјевима Директиве 
2009/28/EC. У складу сa тим, постојећи стратешки развој енергетског сектора Босне и 
Херцеговине предвиђа да ће се обавезујући циљ производње обновљиве енергије 
надмашити и досећи 43%  2020. године. 
Агенција за реализацију пројекта (PEA) Електропривреда Републике Српске (ЕРС) је 
државна електроенергетска компанија која је организована као холдинг у Републици 
Српској ; Босни и Херцеговини и  друга највећа електропривреда у Босни и Херцеговини. 
Зависна предузећа ЕРС-а су одговорна за производњу и дистрибуцију електричне 
енергије у ентитету Републици Српској (РС) у Босни и Херцеговини. ЕРС је 
заинтересована за проширење својих производних капацитета путем изградње 
вјетроелектрана. Локација пројекта Хргуд је једно од пет потенцијалних локација у 
Републици Срспкој које је ЕРС одабрала за имплементацију даљих пројеката 
вјетроенергије. 
Према Финансијској сарадњи Њемачке и Босне и Херцеговине, Савезна Република 
Њемачка би, путем кредита KfW Развојне банке обезбиједила Влади Босне и 
Херцеговине кредит до 60 милиона евра за изградњу  вјетроелектране од cca 50 MW, 
укључујући неопходне пратеће енергетске  објекте и инфраструктуру за имплементацију 
предметног пројекта. 
Укупни процијењени буџет за консултантске услуге (Техничка Помоћ - ТП) је до 
2.500.000,00 EUR. 
Развојни циљ Пројекта је повећање удјела обновљиве енергије на енергетском пољу у 
Босни и Херцеговини и побољшање економске ситуације у регији. 
 
Захтијеване услуге: Оваj оглас за предквалификацију се односи на услуге које ће се 
извршити и финансирати према ТП. Консултант ће углавном сарађивати са ЕРС на 
успјешној имплементацији пројекта. 
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Обавезе ће се садржавати од, али нису ограничене, на помоћ у сљедећим областима: 
 

 Подршка ЕРС-у у оквиру разних мјера током припреме и имплементације 
Пројекта као што су развој концепта идејног пројекта, набавка услуга укључујући 
и припрему тендерских докумената и евалуације достављених понуда. 

 Праћење и надзор током имплементације пројекта укључујући провјеру набавке 
опреме, грађевинских радова и радова на  монтажи као и провјеру еколошких, 
социјалних, здравствених и сигурносних мјера т.ј да ли су исте испуњене у складу 
са релевантним одредбама. 

 Подршка ЕРС-у приликом испитивања прихватљивости и управљања 
евентуалним одштетним захтјевима 

 Општа подршка, укључујући потребна извјештавања. 

 
Трајање пројекта је процијењено на 4 године. 
 
Предквалификација Консултаната је предмет одредби које су садржане у „Смјерницама 
за набавку консултантских услуга, послова, добара, постројења и не-консултантских 
услуга у финансијској сарадњи са земљама партнерима“ (погледати www.kfw-
entwicklungsbank.de). Уговор ће бити додијељен независној консултантској фирми са 
доказаним искуством у сектору производње електричне енергије (планирање и 
пројектовање вјетропаркова, набавка, управљање уговорима, као и праћење и процјена 
утицаја). Од Консултанта се захтијева искуство у Босни и Херцеговини и/или у регији 
као и минимални годишњи промет од 2.000.000 EUR. 
 
Комплетна објава за предквалификацију се може добити у електронском облику на 
захтјев према: 
 
BrightConsult Gesellschaft für 
nachhaltige Energiesysteme mbH 
Martinistrasse 13 
45701 Herten 
Germany 
 
Контакт:  
г. Jörg MOCZADLO 
е-mail: Joerg.Moczadlo@brightconsult.de 

 

са копијом захтјева према:  

г. Радован Грдинић , Директор дирекције PIU 

е-mail: rgrdinic@ers.ba   


