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TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
Функција за комерцијалме послове
Haw бpoj: 4408/1-2021
Шифра: 22200000;

дaтyм: 23.04.2021.

Назив понуђача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
ТекуТги рачун:
Пословна банка
Bpcтa правноглица:

(заокружити)

микро

мало

средње

велико
ј предузетник

физичко лице

ПPEДMET НАБАВКЕ: HHП 22-21- CTPYЧHA ЛИТЕРАТУРА И ЧАСОПИСИ- SCORING- БАЗА

ПОДАТАКА
П 0 H У Д А - бр.
p.
бр.
1

Назив и опис услуге

Јед.
мере

Кол

Стручна литература и
часописи- SCORING- база
података

Ком

1

од
Јед.
цена

. године
Укупно
без ПДB-а

ПДВ

Укупна цена
са ПДВ-ом

Пониди дагемо под следеfiим условима:
календарских дана, од дана пријема ваљано сачињене фактуре,
Начин и услови плаflања:
a no обострано потписаној Наруџбеници.
(минимално 10, a максимално V склади са важеfгим Законом о роковима измирења новчаних
обавеза У комерциlалним трансакцијама од дана пригема ваљано сачињене Фактипе)
Период коришflења: 12 месеци
Отпрема на адреси: Транснафта AД

Прилог бр. 1- Изгава о испињености критеригима за квалитативни избор привредног сибгекта

Потпис овлашfiеног лица
понуђача
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-Технички опис и спецификација добара:
Scoring je web апиикација у којој су доступни подаци 0 компанијама из Србије и која омогуfiава
доношење адекватних пословних одлука.
I бaзa Scoring yкљyчyje:
• Регистрационе податке 0 правним лицима из Републике Србије (пословно име привредног
друштва, Матични број, ПИБ, адреса, место )
• Шифра и опис регистрационе делатности предузеfiа
• Статус привредног друштва (активан, у стечају, у претходном стечајном поступку, у
процесу ликвидације, обрисан из регистра)
• Завршне рачуне за период од 2006. године (биланс стања, биланс успеха, биланс новчаних
токова и статистички анекс) за све обвезнике, укључујуfiи и консолидоване завршне рачуне
(могуfiност експорта података y excel)
• Рацио анализу
• Анализу конкуренције
• Информације 0 nnafiaњy обавеза према добрављачима
• Информације 0 наплати потраживања
• Scoring оцену која се добија на основу 21 показатеља
• Кредитни лимит компанија
• Име и презиме особа у менаџменту (директора, заступника, прокуриста, чланова и
председника управног и надзорног одбора)
• Власничку структуру (процентуално учешflе власника)
• Повезана правна лица (no основу власника и законских заступника)
• Историјат плаТгања — блокаде рачуна ажурне на дневном нивоу
• Историјат судских спорова
• Детаљи лизинг уговора
• Возни парк транспорних предузеfiа
• Подаци 0 увозу робе
• Подаци 0 извозу робе
• Паукова мрежа повезаних лица
• Забележбе са АПРа и остале забележбе
• Напредна претрага која омогуfiава излиставање компанија no Вашим критеријумима (за
проналажење нових купаца — могуТгност експорта у excel)
• Претрага no ЈМБГ-у директора, власника, заступника...
• Претрага no имену и презимену директора, власника, заступника...
• Пословне вести (медијске информације 0 привредном субјекту)
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II Допунске опције: МОНИТОРИНГ — дневно праfiење и извештавање о свим насталим
променама везамо за:
1. Статус бокаде:
- Улазак у блокаду
- излазак из блокаде
- повеЕгање блокаде
- смањење блокаде
2. Статус фирме:
- улазак у стечајни поступак
- претходни стечајни поступак
- ликвидација
- брисање из регистра
3. Статус ПИБ-а:
- привремено укинут
- одузет
- угашен

_.

---- ----------___--~----.._--___--_----.___-__...-- -__ -- -

Страна 3 од 5

Шифра: P02.1-01-01-00-08
ЗAXTEB ЗA ПОНУДУ

~
тРанснафта

Верзија: 03rev02
Важи од: 15.10.2020.

OБPAЗAЦ ИЗJABE O КОРИШЋЕЕbУ SCORING БAЗE ПOДATAKA

ИЗJABA

ПОНУЋАЧА

Обввезујем ое да fiy одмах no потпиоивању Наруцбенице за набавку на коју се закон не
примењује, набавка 6р. HHП 22-21 СТРУЧНА ЛИTEPATYPA И ЧАСОПИСИ- SCORING- БAЗA
ПОДАТАКА, oмoгyTiити приступ SCORING- бази података.

У

, дана

год.

Давалац изјвве — овлашЕгено лице

Име и презиме — читкo напиоано

Својеручни потпис
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Критеригум за избор нагпоеољниге пониде: економски наглоеољнига понуда-иена.
Особа за контакт у ТРАНСНАФТА AД Панчево:
Контакт телефон: 066/6666-401 или путем e-mail: nabavkeГШtransnafta.rs
Понуду упутити најкасније до 27.04.2021. године до 12 часова
Понуде слати на адресу: TPAHCHAФTA АА Панчево
11118 Београд, Бјелановиfгева бр. 2
н/р. Соња Кузмановин
или путем e-mail: nabavke(a~transnafta.rs
WEФ СЛУЖБЕ ЗA JABHE НА~АВКЕ•
TPAHCHAФ A ПАНчЩ С Н 4

R
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ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке
Ознака и 6 ој HHП
Објављено на
интернет страници
На чиоца
Подаци о п ив едном
Назив
Порески
идентификациони
б ој I матични б ој
Ад еса
Поштански б о
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
заступницима
привредног субјекта
(директор или други
зас пник
Облик учествовања
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим
привредним
с бектима
Подизвођач захтева
непосредно плаfiање

TPAHCHAФTA Ад ПAHЧEBO
CTPYЧHA ЛИТЕРАТУРА И ЧАСОПИСИ- SCORING- БAЗA ПОДАТАКА
HHП 22-21
23.04.2021. године
субјекту
/
1ПИБ1

1М61

(уписати)

(име и презиме директора или другог заступника)

(уписати ДA или HE)
Други прив.субјект:

/назив, седииле, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

(уписати дА или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношfгу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта иэ посryпка набавке из члана 111.
3JH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуђач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
3ахтев уз понуду за HHП 22-21
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2) Привредни субјект — даље ПонуЕјач, 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 одговарајуfiи
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у складу
са чланом 115 ЗЈН.
да поседује потребно одреЕјено овлашflење, односно доэволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одређене органиэације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одреЕјене
организације да би могао да обавља предметну делатност, у складу са чланом 115. ЗЈН:
1.
2.
3.
4.

Опис захтева (попуњава Наручилац)
Докаэ (попуњава Наручилац):
Одговор (попуњава Понуг7ач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - број и датум издавања овлашfiења, дозволе или чланства и др. (попуњава
ПонуЕјач):
(Напомена: Уколико понуђач поседује овлашfiење, дозволу или чланство иэ члана 115. став
2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке, потребно је дозволу
доставити уз понуду).

2.2 Технички и стручни капацитет - списак испоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
- Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава ПонуТјач): ДA / 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 ПонуТјач): ДA / HE (заокружити),
- Детаљи - иэвештај, извод или друго - потребно приложити доказе:

Назив понуfјача
Овлашfiено лице понуТјача
Својеручни потпис овлашfiеног лица

Захтев уз понуду за HHП 22-21

