
Позив за подношење понуда  

10.12.2020. 

Набавка услуга независне финансијске контроле  

кварталних извештаја добитника финансирања 

 

Подаци о наручиоцу:  

Пун назив: Фонд за иновациону делатност 

Седиште: Београд 

Адреса: Немањина 22-26 

Поштански број: 11000 

Адреса за кореспонденцију: Вељка Дугошевића 54/Б4/1, Научно-технолошки парк 

Београд 

Тел: 011/6555696 

Факс: 011/2400348 

Е-адреса: office@inovacionifond.rs 

Wеб адресa: www.inovacionifond.rs 

ПИБ: 104403200 

Матични број: 20154691 

Шифра делатности: 6499 

 

Рок за достављање понуда: 15.12.2020. до 15 часова.  

 

Понуде доставити на:  

dragana.kosanovic@inovacionifond.rs и mirjana.janjic@inovacionifond.rs.  

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ. У случају да 

два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену, примениће се жребање у 

присуству понуђача.   

 

Фонд за иновациону делатност има потребу за ангажовањем правног лица које ће пружати 

услуге независне финансијске контроле кварталних извештаја добитника финансирања. У 

питању су добитници финансирања из Програма раног развоја, чији максимални буџет 

може бити ЕУР 80.000 за највише четири квартала.  

 

Планирани број добитника финансирања који би били праћени кроз ову набавку је 21, а 

ангажовање ће обухватати прва два квартала добитника. Преостале квартале, и евентуалне 

продужетке, контролисаће Фонд. Преглед документације вршиће се он-лајн, односно, 

путем Портала Фонда, на који добитници финансирања постављају документацију чији део 

ће бити предмет финансијске контроле. Извештај који произилази из финансијске контроле, 

такође ће бити достављан електронским путем.  

 

• У случају подношења понуде у страној валути, за оцену понуда користиће се 

средњи курс НБС од последњег дана рока за подношење понуда.  

• У случају потписивања уговора чија је вредност исказана у страној валути, за 

плаћање користиће се искључиво средњи курс НБС на дан плаћања.  

• У случају авансног плаћања, авансна гаранција је обавезна.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Назив понуђача: 
 
Адреса понуђача: 
 
Седиште понуђача (град и општина): 
 

 

Матични број: 
  

ПИБ: 
 

Овлашћено лице: 
 
Особа за контакт: 
 
Број телефона и контакт имејл: 
 
Број рачуна понуђача: 
 
 

Приватамо у потпуности услове предочене у Позиву за подношење понуда и 

Спецификацији услуга, те за набавку услуга независне финансијске контроле кварталних 

извештаја добитника финансирања, дајемо понуду како следи: 

1 Понуђена цена једног кварталног извештаја  

2 
Укупна понуђена цена без ПДВ  

(износ из реда 1 х 2 квартала  х 21 компанија) 
 

3 Укупно ПДВ обрачунат на износ из реда 2  

4 Укупна понуђена цена са ПДВ (ред 2 + ред 3)  

5 

Рок за достављање извештаја о извршеној 

финансијској контроли (не дуже од 14 

календарских дана од дана пријема писаног захтева 

од стране Наручиоца)  

 

6 Рок важења понуде (минимум 30 дана)  

 

Саставни део ове понуде су радне биографије лица која ће бити ангажована за извршење 

овог посла. 

 

 

М.П. 

 

____________________________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

Понуда понуђача за набавку услуга независне финансијске контроле кварталних извештаја 

добитника финансирања за Фонд за иновациону делатност: 


