ГРА
АД НОВИ САД
Нови Сад
ww
ww.novisad.rs

ЈП ЕЛЕККТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
Београд
www.eps.rs
ЕНС а.д.
Друштво за комбиновану
к
производњу
термоелектричне и топлотне енергије
е
ИЈА НОВИ САД“ а.д.
а
„ЕНЕРГИ
www.ens.rs

У склааду са закључкоом Владе Репубблике Србије 055 број 312-77388/2007-5, од 19.м
марта 2009. годдине, којим је прихваћена Инф
формацијa о коннцепту
привлачења стратешког партнера заа пројекат реконнструкције ТЕ-ТТО Нови Сад, Друштво
Д
за комббиновану произзводњу термоеллектричне и топлотне
Н
Сад“, а.д. Нови Сад (у даљем тексту: ЕНС а.д. Нови Сад), чији су оснивачи Град Нови Сад и Јавно преддузеће
енергиије „Енергија Нови
„Електтропривреда Сррбије“, Београд, упућује
у
Ј
ЈАВНИ
ПОЗИВ
ЗАИНТЕРЕСО
ОВАНИМ ПАРТНЕРИМА ЗА ДОС
СТАВЉАЊЕ ПИ
ИСАМА О ЗАИНТТЕРЕСОВАНОС
СТИ И ДОКАЗА
О ИСПУ
УЊЕЊУ КВАЛИФ
ФИКАЦИОНИХ УСЛОВА
У
ЗА УЛА
АГАЊЕ
У МО
ОДЕРНИЗАЦИЈУ
У И ПРОШИРЕЊ
ЊЕ ТЕ-ТО НОВИ САД
н
да се дуугорочно обезбеди економски и еколошки одрживо енергетсско снабдевање у широј зони Н
Новог Сада, ГР
РАД НОВИ САД
Д и ЈП
1. У намери
„ЕЛЕККТРОПРИВРЕДА
А СРБИЈЕ“ су основали
о
ЕНС а.д. Нови Сад,, ради обезбеђивања услова за обављање дделатности прооизводње електричне
енергиије и производњ
ње топлотне енеергије и стварањ
ња услова за иннвестиционо одрржавање и разввој капацитета ккојима се повећћава поузданостт рада
построојења за комбинновану производњу електричнее и топлотне еннергије. Овај инвестициони прројекат подразум
мева изградњу савременог блоока за
комбиновану произвоодњу електричнее и топлотне енергије у гасно-ппарном циклусу са инсталисаноом електричном снагом реда вееличине 400-5000 MW,
W за грејање виш
ше од 80.000 дом
маћинстава и поословних кориснника у
уз топлотну снагу посстројења у улозии базног топлотнног извора од наајмање 300 MW
Новом
м Саду.
П „ЕЛЕКТРОПРИ
ИВРЕДА СРБИЈЈЕ“ ће у поступкуу докапитализацције привредногг друштва ЕНС аа.д. Нови Сад улложити земљиш
ште са
ГРАД НОВИ САД и ЈП
комплетном постојећоом инфраструкттуром и постројјењима, а од иззабраног стратеешког партнера се очекује да докапитализациијом стекне већћинско
Н
Сад, као и да, осим неопходног финансиијског и оператиивног капацитетта, располаже иискуством у поддизању и управљ
љању
учешћће у ЕНС а.д. Нови
сличним постројењим
ма.
2. Заинтересовани учесници се позиввају да доставе писмо о заинтерресованости за учешће у тендерском поступку. Писма се достаављају препоручченом
љком у запечаћееној коверти, саа назнаком: „Јав
вни позив – Писмо о заинтереесованости за ТЕ-ТО Нови Саад“, најкасније до
д 01.децембра 2009.
пошиљ
годинее до 17 часова по
п локалном вреемену, на следећћу адресу:
ЕН
НС а.д. Нови Саад
Н//р Зоран Манассијевић
Ул
лица VII бр. 102
21000 Нови Сад/ Србија
3. Писсмо о заинтерессованости треба да садржи осноовне информације о заинтересоованом учесникку: назив, адресуу и седиште друуштва, име, фуннкцију,
адресуу, бројеве телеф
фона и телефаккса, као и е-maiil адресу особе одговорне за свва питања у веззи са квалификаационим поступком. У обзир ћее бити
узета само писма о зааинтересованости достављена до назначеног рока.
р
љена, биће датто упутство за припрему и досставу документаације о испуњеености
4. Заиинтересованим учесницима, чиија писма буду уредно достављ
квалиф
фикационих усллова. Очекује се да ће квалификкациони поступаак бити окончан у последњем квварталу 2009. гоодине. Заинтереесовани учесницци који
испуњ
њавају квалификкационе условее биће позвани да учествују у тендерском пооступку и поднесу понуду. Наакон што потпиш
шу Уговор о чуувању
поверљ
љивих податакаа и откупе тенддерску документтацију, учеснициима у тендерскоом поступку бићће омогућен обиилазак постројеења и увид у сообу са
подацима ради припрреме обавезујућиих понуда.
5. Оваај јавни позив нии на који начин не обавезује даа било који заиннтересовани учеесник буде квалификован, одаббран или прихвааћен. Упутилац јавног
ј
позиваа задржава искљ
ључиво право дооношења одлукее о одустајању, прекиду или обуустави квалификационог, односсно тендерског поступка.
п
с питања у веези са овим јавнним позивом, зааинтересовани партнери
п
могу да
д се обрате члаановима тима саветника за приипрему и реализзацију
6. За сва
међуннародног тендерра:
ц
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