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Предмет: Захтев за достављање понуде за услугу израде идејног решења дизајна
интернет презентације

Поштовани,
Обраћамо Вам се са захтевом за достављање понуде за услугу израде идејног решења
дизајна интернет презентације Инжењерске коморе Србије.
1. Предмет понуде је услуга израде идејног решења дизајна интернет презентације
Инжењерске коморе Србије према додатним информацијама које су саставни део
овог захтева.
2. Поставку концепта (нова wеб презентација Инжењерске коморе Србије) дати кроз
приказ елемената и писано образложење (мотив, симболика, примена идејног
решења) максималне дужине до 1500 карактера;
3. Идејно решење приказати кроз:
•

Почетну страну (Homepage) са архитектуром сајта (desk и mobile формати)

•

Темплејт наредне странице (desk и mobile формати)

4. Предлог идејног решења треба да буде урађен на српском језику (ћирилица и
латиница);
5. Понуда треба да садржи цену (у складу са Правилником о поступку уређења
поступка набавке, плаћање се врши након пријема рачуна за пружене услуге) и рок
израде комплетног идејног решења (максимално 30 дана од датума обавештавања
понуђача да је изабран);
6. Понуда треба да садржи информацију о гаранцији (нпр. период чувања
електронских докумената).
7. Понуда треба да садржи референце претходних радова;
Идејна решења ће се оцењивати по њиховој визуелној привлачности и
квалитету дизајна, а у складу са следећим критеријумима:
• Идентификација (оригиналност, препознатљивост, аутентичност, трајност,
упечатљивост),
• значење (повезаност са делатношћу Инжењерске коморе Србије, разумљивост,
отпорност на злоупотребу),
• естетика (атрактивност, мера апстракције и једноставности, избор боја и
пратећих елемената),
• технологија (примењивост, изведба детаља).
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Понуђач који буде изабран, финални производ испоручује у Figma или Adobe XD
формату;
Предлог идејног решења треба доставити у дигиталном, односно ПДФ формату, у
високој резолуцији (минимум 300dpi) на адресу електронске поште: info@ingkomora.rs
Понуђач који буде изабран, обавезан је да као средство обезбеђења квалитета услуге
достави меницу.
Рок за достављање понуде је 24.11.2022 године, до 16:00 часова.
Уколико имате додатних питања, молимо да нам се обратите путем електронске поште
на адресу: bojan.maravic@ingkomora.rs.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКУ
Борко Драшковић, дипл. инж. геод, с.р.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
О Инжењерској комори Србије
Инжењерска комора Србије обавља поверене послове организовања стручних испита,
лиценцирања и вођења Регистра лиценцираних инжењера, архитеката и просторних
планера, Регистра лиценцираних извођача и Евиденције страних лица која обављају
стручне послове у области планирања и изградње и константно ради на унапређењу и
усавршавању инжењерске струке.
Својим члановима - инжењерима грађевинске, машинске, електро струке, инжењерима
осталих техничких струка, архитектама и просторним планерима – пружамо подршку у
циљу, како њиховог личног усавршавања, тако и заштите њихових професионалних
права и интереса.
Својим професионализмом и лојалношћу струци желимо да постанемо водећа
организација која инжењерима пружа сигурност, уточиште и гаранцију да ћемо их увек
подржати и понудити им решења за њихову личну добробит и добробит струке, као и
да, статусом партнера Републике Србије, будемо неизоставни учесници у процесу
доношења законских измена у области планирања и изградње и незаобилазни
учесници у свим пројектима од националне важности.
Информације од значаја за формирање понуде
Најважнији садржаји су:
• Стручни испити;
• Издавање лиценци;
• Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера, Регистар
лиценцираних извођача и Евиденција страних лица;
• Чланство у Комори и претрага чланова Коморе;
• Стручно усавршавање;
• Најновије вести;
• Пријава на Портал ИКС;
• Места за плаћене огласе („банере“);
• Корисничка подршка (тикети / chat).
Пријављивањем на Портал, свим корисницима услуга Инжењерске коморе Србије,
треба да буде омогућено:
• Подношење свих пријава и захтева;
• Приступ бази прописа;
• Видеотека и материјали са предавања;
• Увид у евиденцију чланарине за чланове;
• Статусе пријава и захтева;
• Историјат тикета корисничке подршке;
• Попуњавање обрасца пријаве за полагање стручног испита и добијања
лиценце;
• Попуњавање обрасца захтева за издавање лиценце;
• Попуњавање обрасца захтева за пријем у чланство.
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