
 
 
 
 
„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ А.Д. НОВИ САД 
Народног фронта бр. 12 
21000 Нови Сад  
Република Србија 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 
 

ПРЕДМЕТ: Пројектовање, испорука и изградња мале електране  
Сираково 3 по принципу „кључ у руке“  

 
Поштовани,  
 
Овим путем вас позивамо да учествујете на тендеру за набавку услуге Пројектовање, испорука и 
изградња мале електране Сираково 3 по принципу „кључ у руке“  за потребе Блока Енергетика. 
Молимо вас да доставите вашу најбољу понуду у складу са условима Наручиоца и техничком 
документацијом.    
 
Понуда треба да садржи: 
  

• Јединичне цене у ЕУР без ПДВ-а 
• Укупну цену у ЕУР без ПДВ-а 
• Рок извршења услуге  
• Опцију понуде  

 
Упутство за израду понуде: Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, попуњавањем 
тражених података за набавку предметне услуге, а према Техничкој документацији која је саставни 
део овог Позива. Понуђачи могу да поднесу заједничку понуду, уз подношење правног акта којим 
дефинишу међусобне обавезе у извршавању уговора и одговорност за њихово извршење, као и 
доказе  о испуњавању услова за учешће у поступку набавке за сваког појединог понуђача (обавезно 
навести листу подизвођача). 
 
Понуђач може да достави само једну понуду било самостално или у оквиру конзорцијума. Понуђач 
који достави понуду и у исто време учествује и у осталим понудама биће дисквалификован заједно 
са понудама у којима учествује. Понуђач који је доставио понуду не може накнадно да учествује као 
подизвођач победника тендера. 
 
Када конзорцијум подноси понуду, тада се доставља и Уговор о удруживању у конзорцијум ради 
реализације посла. Чланови козорцијума потписују исти и овлашћују једног понуђача да их заступа у 
поступку нуђења – Носилац конзорцијума. Уговор о конзорцијуму садржи јасно дефинисану улогу и 
поделу послова између чланова конзорцијума. Чланови конзорцијума одговарају за реализацију 
посла у целости, појединачно и солидарно.  
 
Понуђач треба да достави уговор о пословно техничкој сарадњи са свим подизвођачима са њиховом 
јасно дефинисаном улогом и пословима. Подизвођаче одобрава наручилац према својим 
стандардима. 
 
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”. 
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Цена и валута понуде: Понуђач је дужан да прикаже јединичне и укупну цену у ЕУР без 
обрачунатог пореза на додатну вредност, a све у складу са документом „Инструкција понуђачима“. 
Укупна цена по принципу «кључ у руке» треба да буде наведена на паритету DDP одговарајућа 
локација, Република Србија (Incoterms 2010). 
  
Плаћање: Минимално 60 календарских дана у складу са фазама реализације услуге, на основу 
испостављених фактура а према следећој динамици: 
 

- Прва фактура (5% од уговорене вредности) се испоставља након прихватања Пројекта за 
извођење од стране Купца. 

- Друга фактура (35% од уговорене вредности) се испоставља након успешно извршеног FAT-а.  
- Трећа фактура (35% од уговорене вредности) се испоставља након постављања контејнера 

гасне електране на темеље на локацији.   
- Последња фактура (25% од уговорене вредности) се испоставља након пуштања електране у 

комерцијални рад.    
 
Рок за реализацију: Понуђач је дужан да достави крајњи рок за завршетак реализације предметне 
набавке који не сме бити дужи од 30.05.2016. године. 

Модел уговора:Понуђач је у обавези да прихвати модел основног Уговора, Уговора о 
поверљивости, Анекса Уговора о безбедности и здрављу на раду, заштити животне средине и 
заштити од пожара и Споразум о Антикорупцијском понашању - који је израдио Инвеститор 
(доставити Изјаву о прихватању наведених Уговора). 
 
Обавеза Извођача - HSE: Уколико није квалификован са аспекта ХСЕ, Понуђач је дужан да достави 
попуњен ХСЕ упитник који је прилог овог Позива и сву пратећу ХСЕ документацију паралелно са 
тендерском документацијом у одвојеној фасцикли и на одвојеном компакт диску (CD-u).  
 
Добијена ХСЕ документација ће бити процесуирана у складу са процедурама НИС а.д. и Понуђач ће 
бити обавештен о статусу квалификације одмах по завршетку поступка ХСЕ квалификације. 
Напомињемо да компаније које нису квалификоване са аспекта ХСЕ не могу ступати у пословну 
сарадњу са компанијом НИС а.д. од 01.04.2013. стога Вас молимо да ефикасно приступите ХСЕ 
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 064/888-4534, 021/481-3368, Владимир 
Тодоровић 064/888-2714, Ервин Одри 064/888-2112, 021/481-3607.  

 
Инструмент обезбеђења:  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, а са роком важења који је 
најкраће 60 календарских дана дужи од дана примопредаје објекта. 
 
Извршилац је дужан да преда Наручиоцу, најкасније 15 календарских дана пре истека важности 
банкарске гаранције за добро извршење посла - банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, 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, а са роком важења који је најкраће 60 календарских дана дужи од 
истека гарантног рока.  
 
Уговорна казна: У случају ако Извођач, без кривице Наручиоца, прекорачи рок за испуњење свих 
обавеза, који  су утврђене Уговором и Динамичким планом (термин планом), дужан је да Наручиоцу 
плати – на име уговорне казне – износ у висини од 0,2% од уговорене цене за сваки дан закашњења, 
с тим што висина укупно обрачунате и наплаћене уговорне казне не може прећи 10% од укупне 
уговорене цене.  
 
Обилазак локације: Наручалац ће обезбедити обилазак локације за све потенцијалне понуђаче који 
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су преузели тендерску документацију. Контакт особа за обилазак локације Драган Вигњевић 
(38164/888-24-36) 
 
Рок за доставу понуда:  10.08.2015. године до 16:00 часова.  
 
Достава понуде: 
 
Адреса на коју се достављају Понуде у складу са горе наведеним упутством: 

 
НИС-НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д. 

Народног фронта 12 
21000 Нови Сад 

За: Сектор за тендерске процедуре 
 

Са обавезном назнаком: 
(ПОВЕРЉИВО –  Не отварати до процедуре отварања коверата  

-Пројектовање, испорука и изградња мале електране  
Сираково 3 на СОС Сираково по принципу „кључ у руке“-)  

 
Све понуде достављене након напоменутог рока и понуде достављене на другу адресу(е), осим горе 

наведене адресе, сматраће се неприхватљивим! 
 

Понуде морају бити раздвојене на два дела:  
 
(1) техничко-квалификациони део; и  
(2) комерцијални део.  
 
Техничко-квалификациони део мора да садржи сва документа, финансијске извештаје и изјаве 
захтеване квалификационим критеријумима и техничким задатком и никако не сме садржати цену 
нити документа везана за цену. У случају кад Понуђач намерно или грешком укључи документа 
везана за цену у технички део, аутоматски преузима све ризике који се због тога јављају.  
 
Комерцијални део мора да садржи документа која садрже цене. 
 
Оба пакета докумената се предају у 2 примерка – оригинал и копија, с тим што се техничко-
квалификациона документација доставља и на компакт диску (CD). 

 
Након пријема понуда, Наручилац задржава право да спроведе поступак са погађањем о чему ће сви 
понуђачи бити благовремено обавештени. 
 
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 учешћа у поступку набавке по овом 
Позиву.  
 
Рок важности понуде: мора бити најмање 120 календарских дана.  
 
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 
 
за комерцијална питања:  Горан Бабић 
                                 goran.babic@nis.eu              +38164/888-64-63 
    Горан Шарић 
                                 goran.saric@nis.eu               +38164/888-23-43 
 
за техничка питања:   Драган Вигњевић 
                           dragan.vignjevic@nis.eu     +38164/888-24-36 
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Cамо оне понуде које испуне горе наведене услове биће узете у разматрање. 
 
Прилози: 
  

• Образац понуде 
• Инструкција понуђачима; 
• Технички опис и спецификација; 
• Изјава о власничкој структури; 
• Квалификациони критеријуми 
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