Шифра: P02.1-01-01-00-08
ЗAXTEB 3А ПОНУДУ

Верзија: 03rev02

7ранснафта

Важи од: 15.10.2020.
TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
Функција за комерцијалне
Наш број: 3314/1-2021

Шифра: 80522000

Датум: 29.03.2021.

Назив понуfјача:
Адреса:
Име и презиме осОбе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
Текуfiи рачун:
Пословна банка
Врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

ПPEДMET НАБАВКЕ: СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, KOHФEPEHЦИJE И ОБУКЕ
HHП 1/21-ТРЕНИНГ И СЕРТИФИКАЦИЈА- RECRUITMENT ACADEMY CERTIFIED

SOURCER(RACS)
П O H y Д A - бр.

Р.
бр

Назив и опис услуге
Тренинг и сертификацијаRecruitment Academy
Certified Sourcer (Racs)
(Online)

од

Јед.

Коли

Јединична

мере

чина

цена

Котизација

1

. године

укупно
без
ПДB-а

укупна
ПДB

цена
са ПДB-ом

Понуду дајемо под следеЕгим условима:
календарских дана, од дана пријема ваљано
Начин и услови планања :
сачињене фактуре, a no реализацији услуге и уз обострано потписан записник 0
квантитативном и квалитативном пријему услуге.
(10-45 календарских дана, од пријема ваљано сачињене фактуре, a no
реализаииги vcnvre и vз обострано потписан Записник о квантитативном и
квантитативном пријему услуге
Датум и начин одржавања:
(прихватљиви датуми одржавања тренинга и сертификације: 6,7 и 13,14 април
2021. године (4х 3,5h- online)

Потпис овлашТгеног лица

понуђача
Напомена: Авансно плаl`гање не прихватамо!
Страна 1 од 2

Шифра: P021-01-01-00-08
ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

~

Верзија: O3rev0_2

тданснафта

Важи од: 15.10.2020.

-Техничка спецификацига:
Програм
• Social Media Recruitment
• Job Brief & Sourcing Strategy
• Candidate Searching & Targeting
• Candidate Approaching
• Candidate Management
• Personal Branding of Recruiters
• New Technology in Recruitment
Han омена:

Понуfјач је дужан да учеснику, у склопу котизације, обезбеди:
- RACS сертификат no успешно завреном тренингу и сертификацији,
- дoживoтнy e- mail подршку при решавању индивидуалних проблема,
- приступ вебинарима и догаfјајима које организује Recruitmet Асадет

Критери%ум за оцењивање понуда: економски нагповољнија понуда- цена
Особа за контакт у TPAHCHAФTA AД Панчево:
Koнтaкт телефон: 066/6666-401 или путем e-mail: nabavke(a~transnafta.rs

Понуду упутити најкасније дo 01.04.2021. године до 10 часова
Понуде слати на адресу: TPAHCHAФTA AД Пaнчeвo
11118 Београд, Бјелановиfiева бр. 2
н/р. Соња Кузманови>1
или путем e-mail: nabavke antransnafta.rs

РУКОВОДVl~1АЦ CEKTOPA HAБABKE
; ТРАНС$'►ФТ AД ПАНЧЕВО
~

-~---3
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ИЗJABA 0 ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА Шифра: П02.1-01-01-00-09
ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ Верзија: 01рев00
CYБJEKTA
Важи од: 15.10.2020.

ИЗJABA 0 ИСПУЕ6ЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ
CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке

ТРАНСНАФТА AД ПAHЧEBO
TPEHИHГ И СЕРТИФИКАЦИЈА- RECRUITMENT ACADEMY CERTIFIED
SOURCER RAGS

Ознака и б о' HHП
Објављено на
интернет страници
На

ННП- 1-21
29.03.2021. године

чиоца

Подаци о п ив едном с б'ект
Назив
Порески
идентификациони
6 о'I матични 6 о'
lПИБ/
Ад еса
Поштански 6 о

/

IM6I

Г ад
жава
Теле он

Елект онска пошта
ИНте неТ CT анИЦа
Да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно
лице или п ед зетник
Подаци о

(уписати)

заступницима

привредног субјекта
(директор или други

(име и презиме директора или другог заступника)

засту пник

Облик учествовања
Учествује ли
привредни субјект у
посryлку набавке
заједно са другим
привредним
с бектима
ПодизвоТјач захтева
непосредно плаfiање

(уписати ДA или HE)
Други прив.субјект:

(уписати

lназив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник!

ДА или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношну, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
3JH:
ДА или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуђач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
Захтев уз понуду за HHП-1/21

П02.1_01-01-00 _09

~
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ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP ПРИВРЕДНОГ Верзија: 01рев00
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2) Привредни оубјект — даље Понуђач, испуњава критеријуме за избор привредног субјекта, и
тo:
2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је уписан у регистар
привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуЕги
регистар, ако ое такав регистар води у земљи у којој привредни субјвкт има седиште, у складу
оа чланом 115 ЗЈН.
да поседује потребно одређено овлашнење, oднocнo дoзвoлy надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одређене организације, да би
могао да обавља предметну делатноот, која је предмет набавке или је члан одређене
организацијв да би могао да обавља предметну делатност, у складу са чланом 115. ЗЈН:
1
2
3
4

Опис захтева (попуњава Наручилац)
Доказ (попуњава Наручилац):
Одговор (попуњава Понуђач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - број и датум издавања овлашнења, дозволе или чланства и др. (попуњава
Понуђач):
(Напомена: Уколико понуђач пооедује овлашfгење, дозволу или чланство из члана 115. став
2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке, потребно је дозволу
доотавити уз понуду).
2.2 Технички и стручни капацитет - списак испоручених добара/извршених
уолуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава Понуђач): ДА / HE (заокружити),
Детаљи - референце/друго тражено - потребно приложити доказе:
-

2.3 Финансијско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава Понуђач): ДА / HE (заокружити),
Детаљи - извештај, извoд или друго - потребно приложити доказе:
-

Назив понуђача

Овлашћено лице понуђача

Својеручни потпио овлашненог лица

Захтев уз понуду за ННП- 1/21

