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Шифра: Р02.1-01-01-00-08

-

ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

Верзија: 03rev02
Важи од: 15.10.2020.

ТРАНСНАФТА АД ПAHЧEBO
Функција за комерцијалне
Наш број: 3591/1-2021
Шифра: 22200000;

Датум: 05.06.2021.
---

Назив понуЕјача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
ТекуЕги рачун:

Пословна банка
мало
микро
средње
велико
(заокружити)
физичко лице
предузетник
ПPEДMET НАБАВКЕ: CTPYЧHA ЛИTEPATYPA И ЧАСОПИСИHHП 6-21- ПPИPYЧHИK „РАЧУНОВОДСТВЕНА ПPAKCA"- ПPETПЛATA ЗA 2021.
Врста правног лица:
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~

п етплата за 2021. годин

'ПонуЕјена цена садржи све зависне трошкове Извршиоца за ову предметну набавку (трошкови
испоруке и осигурање добара до тренутка испоруке, административни и други зависни трошкови),
и они се не могу посебно исказивати ван понуЕјене цене, фактурисати нити наплаfiивати.

Пониди дајемо под следећим условима:
календарских дана, од дана пријема ваљано сачињене
Начин и услови плаfгања:
фактуре.
(минимално 10, a максимално y складу са важеним Законом 0 роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакциlама од дана пријема ваљано сачињене фактуре)
Рок испоруке: У складу са динамиком издања.

Отпрема на адресу:
Транснафта АД, Терминал Нови Сад, Пут Шајкашког одреда бр. 8, 21138 Нови Сад
Прилог бр. 1- Изlава 0 испVњености критеријума за квалитативни избор привредног
субјекта

Потпис овлашТгеног лица
no н уђа ча
Страна 1 од 3

Шифра: P02.1-01-01-00-08

‚ј'
ЗAXTEB ЗA ПOHYДY
транснафта

Верзија: 03rev02
Важи од: 15.10.2020.

ОБРАЗАЦ ИЗJABE O ИСПОРУЦИ ЧАСОПИСА

ИЗJABA

ПОНУЋАЧА

Обавезујем се да Fiy одмах no потписивању Наруџбенице за набавку нa кojy ce закон не
примењује, набавка бр. HHП 6-21 ПРИРУЧНИК „РАЧУНОВОДСТВЕНА ПPAKCA"ПPETПЛATA ЗA 2021. ГОДИНУ, приступити испоруци часописа у складу са динамиком
издања, a до истека рока од годину дана односно дo истека претплате за 2021. годину.

У

дана

. год.

Давалац изјаве - овлашfiено лице
Име и презиме - читко написано
Својеручни потпис

страна 2 од 3

Шифра: Р02.1-01-01-00-08

I
~
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ЗАХТЕв ЗA ПОНУДУ

Верзија: 03rev02
Важи од: 15.10.2020.

Kpumepuiyм за избор нагповољниге понуде: економски нагповољнија понудацeнa.
Особа за контакт у TPAHCHAФTA AД Панчево:
Контакт телефон: 066/6666-401 или путем e-mail: nabavkeCШtransnafta.rs
Понуду упутити најкасније до 07.04.2021. године до 12 часова
Понуде слати на адресу: TPAHCHAФTA AД Панчево
11118 Београд, Бјелановићева бр. 2
н/р. Соња Кузмановиfi
или путем e-mail: nabavke(a~transnafta.rs
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Страна 3 од 3
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ИЗЈАВА O ИСПУЕНОСТИ
Е6
KPИTEPИJYMA Шифра: П02.1-01-01-00-09
~ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ Верзија: 01 рев00
CYБJEKTA
тданснафта
Важи од: 15.10.2020.
ИЗJABA O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ

CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке
Ознака и б о' HHП
Објављено на
интернет страници

На

TPAHCHAФTA Ад ПAHЧEBO
CTPYЧHA ЛИТЕРАТУРА И ЧАСОПИСИПРИРУЧНИК „РАЧУНОВО CTBEHA ПPAKCA"- ПPETПЛATA ЗA 2021.
HHП 6-21
05.04.2021. године

чиоца

Подаци о п ив едном субјекту
Назив
Порески
идентификациони
IПИБI
6 о'I матични б о'
Ад еса
Поштански б о'

/

IM6I

Г ад
жава
Теле он
Елект онска пошта
Инте нет ст аница
Да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно

(уписати)

лице или п ед зетник
Подаци о
заступницима
привредног субјекта
(директор или други

зас

(име и презиме директора или другог засryпника)

пник

Облик учествовања
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим
привредним
с б'ектима
ПодизвоТјач захтева
непосредно плаfiање

(уписати ДA или HE)
Други прив.субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

(у писати дА или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношЕгу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта иэ поступка набавке из члана 111.
3JH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуТјач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
3ахтев уз понуду за HHП 6-21
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ИЗЈАВА O ИСПУн6ЕНОСТИ KPИTEPИ У Шифра: П02.1-01-01-00-09 ј
ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP ПРИВРЕДНОГ Верзија: 01рев00 _
CYБJEKTA
Важи од: 15.10.2020.

2) Привредни оубјект — даље ПонуЕјач, испуњава критеријуме за избор привредног оубјекта, и
тo:
2.1 Иопуњеноот услова за обављање профеоионалне делатнооти:
- Наручилац може да захтева да привредни оубјект докаже да је уписан у регистар
привредних оубјеката, оудоки регистар, професионални регистар или други одговарајући
регистар, ако се такав регистар вoди у земљи у којој привредни субјект има седиште, у складу
са чланом 115 ЗЈН.
да поседује потребно одреfјено овлашћење, oднocнo дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одреfјене 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 оа чланом 115. ЗЈН:
1
2
3
4

Опис захтева (попуњава Наручилац):
Доказ (попуњава Наручилац):
Одговор (попуњава Понуfјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - број и датум издавања овлашнења, дозволе или чланства и др. (попуњава
Понуfјач):
(Напомена: Уколико понуЕЈач поседује овлашћење, дозволу или чланство из члана 115. отав
2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке, потребно је дoзвoлy
доставити уз понуду).
2.2 Технички и стручни капацитет - списак иопоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава Понуfјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - референце/друго тражено - потребно приложити доказе:
-

2.3 Финансијско - економоки капацитет, у складу оа чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава Понуfјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - извештај, извод или друго - потребно приложити доказе:
-

Назив понуђача

Овлашћено лице понуТјача

Својеручни потпис овлашћеног лица

Захтев уз понуду за HHП 6-21

