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НИС а.д.Нови Сад  
Народног Фронта бр. 12 
21000 Нови Сад  
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

По предмету ЛФО – Oбављање техничке контроле главног пројекта, стручног 
надзора, координатора за пројектовање и координатора за извођење радова на 
инвестицији "Изградња мале електране СОС Мајдан снаге 2,41 МW", „Изградња 

припадајуће трафостанице“ 
 
 

За потребе НИС а.д.Нови Сад (Блокa Енергетика) спроводи се поступак набавке за 
обављање техничке контроле главног пројекта, стручног надзора, координатора за 
пројектовање и координатора за извођење радова на инвестицији "Изградња мале електране 
СОС Мајдан снаге 2,41 МW", „Изградња припадајуће трафостанице“, а на основу Техничког 
задатка који је прилог овог Позива. 
 

Понуда треба да садржи: 
За услуге: 

• Јединичне и укупне цене у ЕУР/РСД  
• Рок извршења услуге 
• Гарантни рок (У зависности од врсте услуге) 
• Списак евентуалних подизвођача са приложеним уговорима о пословно-техничкој 

сарадњи  
• Опцију понуде 

 

Упутство за израду понуде: Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, 

попуњавањем тражених података за обављање техничке контроле главног пројекта, стручног 
надзора, координатора за пројектовање и координатора за извођење радова на инвестицији 
"Изградња мале електране СОС Мајдан снаге 2,41 МW", „Изградња припадајуће 
трафостанице“, а према Техничком задатку који је саставни део овог Позива.  

Понуда мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћених лица понуђача. 

 
Понуђач може да достави само једну понуду било самостално или у оквиру 
конзорцијума. Понуђач који је доставио понуду самостално или у виду конзорцијума, 
не може накнадно да учествује као подизвођач другом понуђачу. 
 

За услуге и испоруку опреме са монтажом, уградњом или пуштањем у рад: 
HSE квалификација: Уколико није квалификован са аспекта HSE, Понуђач је дужан да 

достави попуњен HSE упитник који је прилог овог Позива и сву пратећу HSE документацију 
паралелно са тендерском документацијом у одвојеној фасцикли и на одвојеном компакт диску 
(CD-u). Добијена HSE документација ће бити процесуирана у складу са процедурама НИС 
а.д. и Понуђач ће бити обавештен о статусу квалификације одмах по завршетку поступка HSE 
квалификације. Напомињемо да компаније које нису квалификоване са аспекта HSE не могу 
ступати у пословну сарадњу са компанијом НИС а.д. од 01.04.2013. стога Вас молимо да 
ефикасно приступите HSE квалификацији. Такође, овај поступак можете започети мимо овог 
или било ког другог тендера путем интернет странице друштва – линк: 
http://www.nis.rs/tenderi/hse-upitni  
 
Контакт особе за ХСЕ квалификацију: Предраг Делић, predrag.delic@nis.eu, моб. 064/888-

4534 или Владимир Тодоровић, vladimir.todorovic@nis.eu, моб. 064/888-2714. 

Цена и валута понуде: Понуђач је дужан да прикаже укупну цену за сваку ставку, без 

обрачунатог пореза на додатну вредност и са обрачунатим порезом на додатну вредност.  

Плаћање: У року од 60 дана од дана извршења услуга, на основу испостављене фактуре и 

http://www.nis.rs/tenderi/hse-upitni
mailto:predrag.delic@nis.eu
mailto:vladimir.todorovic@nis.eu
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обострано потписаног и овереног записника о извршеној услузи. 

 
Банкарска гаранција за добро извршење посла: Извршилац је дужан да, приликом 

потписивања Уговора, а најдаље у року од 15 календарских дана од дана закључења 
Уговора, Наручиоцу достави средства обезбеђења како следи:  
-банкарску гаранцију за добро извршење посла, која је неопозива, безусловна и платива на 
први позив, у висини од 10% од вредности Уговора са обрачунатим ПДВ-ом, издату од 
банке прихватљиве за Наручиоца и у форми прихватљивој за Наручиоца, са роком важења 
који је најкраће 60 календарских дана дужи од дана истека Уговора; 
-за услуге чија вредност без  обрачунатог  ПДВ-а не прелази износ од 2.500.000,00 динара 
алтернативно или банкарску гаранцију за добро извршење из претходне алинеје или 
бланко сопствену меницу без протеста, потписану од стране законског заступника 
Извршиоца и оверену печатом Извршиоца, заједно са меничним овлашћењем за 
попуњавање и наплату, а које је такође потписано од стране законског заступника 
Извршиоца, а у  износу од 10%  укупне вредности  уговореног обима услуга са обрачунатим 
ПДВ-ом,  са роком важења и који је најкраће 60 календарских дана дужи од дана истека рока 
важности гарантног рока за извршене услуге. Уз горе наведено  Извршилац је дужан да 
достави и  копију картона депонованих потписа Извршиоца оверену од стране банке - као 
и потврду да је меница евидентирана у регистру Народне банке Србије, односно Захтев за 
регистрацију менице оверен од стране Извршиоца и његове пословне Банке;. 

Рок важности понуде: мора бити најмање 90 календарских дана од дана отварања 

понуде. 

Критеријум за избор добављача: Економски најповољнија понуда под условом да је 

позитивно технички оцењена.  

Модел уговора: 
Понуђач је у обавези да достави изјаву да прихвата модел основног Уговора, Уговора о 
поверљивости, Анекса уговора о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и 
заштити од пожара и Антикорупцијског анекса - које је израдио Инвеститор.  
 

Рок за доставу понуда: уторак, 06.11.2015. године, до 14:00 часова.  
 
Достава понуде: 

Понуде доставити путем: е-mail: nis.lfo-su@nis.eu, са назнаком: 

ПОНУДА по предмету ЛФО - Oбављање техничке контроле главног пројекта, 
стручног надзора, координатора за пројектовање и координатора за извођење 
радова на инвестицији "Изградња мале електране СОС Мајдан снаге 2,41 МW", 

„Изградња припадајуће трафостанице“ 

 
Ако понуђач сматра да је Понуда поверљива, е-маил мора почињати текстом:  
ПОСЛОВНА ТАЈНА  
 
Понуђач је у обавези да Понуду раздвоји на:  
А) технички део понуде  
Б) комерцијални део понуде  
 

Пристигле понуде на друге адресе у компанији (а не на наведену адресу) неће 
бити разматране. 
 
Одустанак наручиоца од набавке: Наручилац задржава право да у сваком моменту, а 

најкасније до закључења уговора са изабраним понуђачем и без навођења разлога одустане 
од даљег спровођења овог поступка набавке, без било каквог права понуђача да му 
наручилац због тога надокнади евентуално проузроковану штету или било које трошкове 
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учешћа у поступку набавке по овом Позиву. 
 

Валидност понуде: На основу Закона о облигационим односима (даље: ЗОО) – понуђач је 

везан понудом, рок важења понуде се сматра роком за њено прихватање, а понуда у којој је 
одређен рок за њено прихватање, даје могућност НИС а.д. да до истека тог рока одговори да 
ли Понуду прихвата или не. У случају да Вашу Понуду повучете, имајте у виду да ће то 
подразумевати последице прописане законом. 
 

Закаснела понуда (из било ког разлога) неће бити разматрана. 
 

Понуђач је у обавези да се упозна са одредбама Кодекса пословне етике под ознаком 
PO-12.02.03, усвојен одлуком број: NM_049000/ND-od/000990 од 2.6.2014, а који је 
објављен на званичном сајту НИС а.д. Нови Сад:  www.nis.eu и да се понаша у складу са 

истим. 
 

Тражење и давање обавештења у вези позива за достављање понуда: Све 

додатне информације у вези овог поступка набавке могу се добити сваког радног дана у 
времену од 08,00 до 16,00 часова 
Наручилац задржава право да спроведе комерцијалне преговоре са понуђачима који су 
доставили технички исправне понуде / додатно снижење цене захтевано преко ел.поште из 
директне комерцијалне понуде. 
 

Контакт особе:  

за комерцијална питања: Александра Ромањски   
    аleksandra.romanjski@nis.eu      064/888-5653 
 
за техничка питања:          Владимир Рајак  
                                              vladimir.rajak@nis.eu; 064/888-8569     
 Aлександар Михајловић 
 aleksandar.mihajlovic@nis.eu, 064/888-2815  

   
     
 

Прилози:  
1. Образац понуде 
2. Предлог Уговора 
3. Антикорупцијски анекс 
4. Изјава о власничкој структури 
5. HSE анекс 
6. Технички задатак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководилац службе за набавку услуга  
за oсновну производну делатност  

 
 
 
 

__________________________ 
Владимир Поптешин 

  

http://www.nis.eu/#_blank
mailto:аleksandra.romanjski@nis.eu
mailto:vladimir.rajak@nis.eu
mailto:aleksandar.mihajlovic@nis.eu
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Бр. Назив / Наименование 
Подаци о Понуђачу 

 

1 Назив фирме  
 

2 
Организационо-правна форма  
 

 

3 
БД број из АПР-а  
 

 

4 Шифра делатности  
 

5 ПИБ  
 

6 Матични број 
 

7 Назив Банке  
 

8 Број Жиро рачуна Банке  
 

9 Регистровано седиште  
 

10 Поштанска адреса   

11 Руководилац  
 

12 
Подаци о лицу које је одговорно за 
књиговодство 

 

13 
Руководилац       ______  (потипис)  
______/име и презиме 

 

14 
 
___________201_ г        (печат)                  
(датум) 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
КОЈИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ* 

Oбављање техничке контроле главног пројекта, стручног надзора, 
координатора за пројектовање и координатора за извођење радова на 

инвестицији "Изградња мале електране СОС Мајдан снаге 2,41 МW", „Изградња 
припадајуће трафостанице“ 

НАЗИВ ФИРМЕ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
(ПОТПИСНИК УГОВОРА) 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

ПОДИЗВОЂАЧ – НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА И 
УСЛУГА ЗА КОЈУ ЈЕ АНГАЖОВАН 

ПОДИЗВОЂАЧ 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

БРОЈ ПОНУДЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

ДАТУМ ПОНУДЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

Ред. 
бр. 

Опис 

Једини

ца 

мере 

Количина 

Јед. 

цена у 

ЕУР без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ (РСД) 

1. 

2.1. Обављање послова техничке контроле 

главних пројеката са израдом извештаја о 

техничкој контроли пројеката за добијање 

грађевинске дозволе за изградњу мале 

електране СОС Мајдан снаге 2,41 МW и 

изградњу трафостанице: 

- Техничка контрола машинског пројекта за 

добијање грађевинске дозволе 

(инжењерска лиценца 330) 

- Техничка контрола технолошког пројекта за 

добијање грађевинске дозволе 

(инжењерска лиценца 371) 

- Техничка контрола грађевинског пројекта за 

добијање грађевинске дозволе 

(инжењерска лиценца 310) 

- Техничка контрола архитектонског пројекта 

за добијање грађевинске дозволе 

(инжењерска лиценца 300) 

- Техничка контрола пројекта електро 

инсталација за добијање грађевинске 

дозволе (инжењерска лиценца 350) 

- Техничка контрола пројекта система 

управљања и комуникација за добијање 

грађевинске дозволе (инжењерскe лиценцe 

352 и 353) 

- Техничка контрола пројекта заштите од 

пожара (инжењер са лиценцом издатом од 

стране МУП-а за израду главног пројекта 

заштите од пожара) 

компл. 1 
ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 
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- Техничка контрола пројекта за добијања 

Решење о одобрењу извођења радова 

(чл.145)/Грађевинске дозволе за изградњу 

трафостанице (инжењерске лиценце 350, 

352, 353 и 310) 

2. 

2.2. Обављање послова стручног надзора над 

изградњом мале електране СОС Мајдан 

снаге 2,41 МW, трафостанице и прикључног 

кабловског вода: 

Процењен бр. часова надзора: 400,00 

 

- Стручни надзор за машинске радове: 
Радови из области термотехнике, 
термоенергетике, процесне и гасне 
технике (инжењерске лиценце 430 и 
330). 

час 120,00 
ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

 

- Стручни надзор за грађевинске радове: 

Радови из области грађевинских 

конструкција и грађевинско занатских 

радова објеката високоградње, 

нискоградње и хидроградње 

(инжењерске лиценце 410 и 310 или 411 

и 311). 

час 160,00 
ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

 

- Стручни надзор за електро енергетске 

радове: Радови из области 

електроенергетских инсталација ниског и 

средњег напона (инжењерске лиценце 

450 и 350). 

час 80,00 
ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

 

- Стручни надзор за системе управљања 

и комуникација: Радови из области 

аутоматике, мерења, 

телекомуникационих мрежа и система 

(инжењерске лиценце 453, 352 и 353). 

час 40,00 
ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

3. 

2.3. Вршење послова координатора за 
безбедност и здравље на раду и израду Плана 
превентивних мера и то: 
- Координатор за безбедност и здравље на 

раду у фази израде пројекта - Координатор 
за пројектовање (Уверење о положеном 
стручном испиту за обављање послова 
координатора за израду пројекта). 

- Координатор за безбедност и здравље на 
раду у фази извођења радова - 
Координатор за извођење радова (Уверење 
о положеном стручном испиту за обављање 
послова координатора за извођење 
радова). 

компл. 1 
ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

УКУПНО У РСД БЕЗ ПДВ: 
ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

УКУПНО У РСД СА ПДВ: 
ПОПУЊАВА 
ПОНУЂАЧ 

*Понуђач је у обавези да понуди све ставке из Техничког задатка, односно комплетну 
услугу. 
**Понуђач је у обавези да уз попуњен и печатиран Образац понуде достави. 
***Часови надзора дати само као процењени часови ангажовања и количине су 
променљиве у зависности од обима радова  
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2. Рок плаћања * 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

* Не може бити краћи од 60 дана од дана испостављања рачуна 

3. Рок реализације услуге (у календарским данима) 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

4. 
Гарантни рок 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

5. 
Важност понуде 

90 дана од дана отварања понуда 

 

6. 
Контакт особа 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

7. БРОЈ ТЕЛЕФОНА и 
ФАКСА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

  

8. АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ 
ПОШТЕ (Е-МАИЛ) 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

 

 Сагласни смо са уговорном документацијом која је саставни део тендерске 

документације. 

ДА/НЕ 

 Потврђујемо да рок испоруке тече од датума писма о намерама. 

ДА/НЕ 

 Потврђујемо да смо добро проучили обим робе која је тражена и да наша понуда 

одговара захтевима техничког задатка и тендерске документације. 

            ДА/НЕ 

 

ДАТУМ: 

ПОТПИС: 

ПЕЧАТ ПОНУЂАЧА: 

 


