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TPAHCHAФTA AД ПАНЧЕВО
Функција зaoк~oмepциjaлн~len
наш број: 3J~Oј~I
дr%~`

Шифра: 80510000, 80522000;

Датум: 14.04.2021.

Н~зив понуђача:
реса:
И е и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Т$лефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
Текуfiи рачун:
Пословна банка
В , ста правног лица:
(з окружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

ПPEДMET НАБАВКЕ: HHП 16-21-Обуке, семинари, конференције, симпозијуми из
области јавних набавки- практичан рад на порталу јавних набавки (4 термина)
ПOHYДA - бр.
Р.

бр

Назив и опис услуге
Обуке, семинари,
конференције,
симпозијуми из области
јавних набавкипрактичан рад на

Јед.

мере

полазник

~

од

Количина

. године

Јединична

Цена*

Укупно
беза ДВ-

ПДВ

Укупна цена

са ПДВ-ом

4

порталујавних набавки

*потребно је дати јединичну цену за један термин обуке и укупну цену ( без и
са ПДB-ом) за сва 4 термина одржавања обуке.
Понуду дајемо под следеним условима:
начин и услови планања:
календарских дана, од дана пријема ваљано сачињене
фактуре, a no реализацији услуге и уз обострано потписан Записник 0 квантитативном
И квaлитaтивнoм npиjeмy услуге,
L10-45 календарских дана, од пријема ваљано сачињене фактуре, a no
реализациги vcnvre и vз обострано потписан Записник 0 квантитативном и
квантитативном пријему услуге
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Датум и начин одржавања:
(прихватљив датум одржавања првог термина обуке је 20.04.2021. године)

Потпис овлашТгеног лица

понуђача
Напомена: Авансно плаТгање не прихватамо!
-Техничка спецификацига:
Примена новог 3акона 0 јавним набавкама кроз практичан рад на новом Порталу јавних
набавки.
2 .Циљ обуке
Савладавање рада нa новом Порталу јавних набавки, на којем се спроводе поступци јавних
набавки и обављају друге активности у складу са новим 3аконом 0 јавним набавкама.
3 .Садржај обуке
Обука обухвата активности на новом Порталу јавних набавки које обављају запослени у служби
набавки.
1.дан
•израда и објављивање планова и измене/допуне плана
•добијање информација 0 планираним и покренутим набавкама
•израда , објављивање и измена јавног позива и конкурсне документације у отвореном поступку
•поступање no захтеву за појашњење конкурсне документације
•исправка конкурсне документације и јавног позива
2 . дан
•спровоfјење преговарачког поступка без објављивања јавног позива: израда обавештења 0
спровођењу преговарачког поступка, o6pafiaњe Канцеларији за јавне набавке и позивање
привредног субјекта
•отварање понуда
•стручна оцена понуда
•захтеви за достављањем доказа и појашњењем понуда
•израда извештаја 0 поступку и одлуке 0 додели уговора и обустави поступка
3 . дан
•поступање no захтеву за увид у документацију
•поступање no поднетом захтеву за заштиту права
•израда обавештења a закљученом уговору

______

•објављивање обавештења 0 изменама уговора
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Транснафта

•евидентирање измена уговора закључених no старом ЗJH
•израда електронског каталога

4 . дан
•спровоfјење електронске лицитације
•успостављање система динамичне набавке
•спровоfјење система отварање конкуренције у случају закљученог оквирног споразума са више
добављача
•израда обавештења за добровољну претходну транспарентност
•израда годишњег извештаја 0 набавкама

Напомена:

Понуђач је д жан да учеснику, у склоnу котизаци е, обезбеди радни мате ијал.
Пожељно је да се први термин обуке одржи 20.04.2021. године у просторијама
TPAHCHAФTA AД ПАНЧЕВО, Бјелановиfгева 2, a остала 3 наручсллац fie у договору са
Vlзвршиоцем одређивати термине и место одржавања обуке (локације Нови Сад,
Београд или Панчево). Обавеза Наручиоца је да обезбеди опрему за рад. Максималан
број учесника који могу присуствовати обуци је 10 учесника, од којих fie 4-ро обучавати
за практичан рад на порталу ЈН. Наручилац задржава право да измеТју термина обука
1~ражи одреТјена појашњења у вези са практичном применом ЗJH на порталу јавних
набавки.
i

критеријум за избор најповољније понуде: економски најповољнија понуда.
Особа за контакт у TPAHCHAФTA AД Панчево:
Контакт телефон: 066/6666-401 или путем e-mail: nabavke~Шtransnafta.rs
Понуду упутити најкасније до 16.04.2021. године до 10 часова
Понуде слати на адресу: TPAHCHAФTA AД Панчево
11118 Београд, БјелановиЕгева бр. 2
н/р. Соња Кузмановиfг
или путем e-mail: nabavke(~
a transnafta.rs
~рилог 1- Изјава 0 испуњености критеријума за квалитативни избор привредног
убјекта је саставни део Захтева за понуду
PYKOBOДИЛAЦ CEKTOPA HAБABKE
~Т~~А~i~НАФТА AД ПAHЧEBO

~г

~
~
:::i'=~~7б----

~
------------------

Страна 3 од 3

~
транснвфта

ИЗЈАВА 0 ИСПУњЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ~, Шифра: П02.1_01-01-00-09
ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПPИBPEДHOГ Верзија: 01рев00
CYБJEKTA
Важи од: 15.10.2020.

ИЗJABA 0 ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПРИВРЕДНОГ
CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке
Наручилац
Предмет набавке

TPAHCHAФTA АД ПАНЧЕВО
Обуке, Семинари, конференције, симпозијуми из области
јавних набавки- практичан рад на порталу јавних набавки (4
те мина
HHП 16-21

Ознака и 6 о' HHП
Објављено на
интернет страници
14.04.2021. године
На чиоца
Подаци о п ив едном с б'ект
Назив
_
_
Порески
идентификациони
/
б ој / матични 6 о'
'nuB!
1MB'
Ад еса
Поштански 6 о'
Г ад
Д жава
Теле он
Елект онска пошта
Инте нет ст аница
Да ли је привредни
оубјекат микро, мало
или средње правно
(уписати)
лице или п ед зетник ,
Подаци о
заступницима
I, привредног субјекта !
(директор или други (име и презиме директора или другог заступника)
заст пник
Облик учествовања
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
I (уписати ДA или HE)
заједно са другим
привредним
Други прив.субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник!
С б ектима
ПодизвоТјач захтева
непосредно плаfгање
(уписати ДA или HE
Изјгвљујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношfгу, да:

1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
1
ЗЈН:
ДA или HE (заокружити)
(;Напомена: ако понуђач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
Захтув уз понуду за HHП 16-21
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2) Привредни субјект - даље Понуђач, иопуњава критеријуме за избор привредног оубјекта, и
тo:
2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни оубјект докаже да је уписан у регистар
привредних оубјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуТги
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субект има оедиште, у складу
оа чланом 115 ЗЈН.
да пооедује потребно одређено овлашнење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одређене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одређене
организације 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 овлашТгење, дозволу или чланство из члана 115. отав
2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке, потребно је дозволу
доставити уз понуду).
2.2 Технички и отручни капацитет - списак испоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): Потребно је да понуђач достави доказ да је
учествовао у изради нoвoг ЗЈН који је почео да се донет 01.01.2020. године, a почео са
да се примењује 01.07.2021. године
Доказ (попуњава Наручилац): Изјава Понуђача под пуном материјалном и кривичном
одговорношну на свом меморандуму да је учествовао у изради новог ЗЈН, који је почео
да се донет 01.01.2020. године, a почео са да се примењује 01.07.2020. године
- Одговор (попуњава Понуђач): 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 Понуђач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - извештај, извод или друго - потребно приложити доказе:/

Назив понуђача

ОвлашЕгено лице понуђача

Својеручни потпис овлашТгеног лица

Захт в уз понуду за HHП 16-21

