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Заводни број: 1109/1-2022
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ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 2-22 CTPYЧHA ЛИTEPATYPA И ЧАСОПИСИЧАСОПИС ПOPEЗИ И PAЧYHOBOДCTBO (ПРЕТПЛАТА ЗA 2022. ГОДИНУ)
П O H Y ❑ A - 6n.

од

. године

Назив понуfјача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Тепефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
ТекуЕги рачун:
Пословна банка

Врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

ј предузетник

Пониди дагемо non следеЕгим исловима:
Р'
бр'
1

HAЗИB
Часопис Порези и
рачуноводство

(претплата за 2022.
годину)- Златни пакет

Ј.М.

Кол.

претплата

1

Јед.цена

Укупна цена

без ПДB-а
PCД

без ПДB-а
РСД

Укупна цена

ПДВ
(—/°)

са ПДB-ом
PCД

2.

УКУПНО без ПДB-а:

PCД

3.

ПДB (_%):

PCД

4.

УКУПНО са ПДB-ом:

PCД

'ПонуЕјена цена садржи све зависне трошкове Извршиоца за ову предметну набавку (трошкови
испоруке и осиryрање добара до тренутка испоруке, административни и други зависни трошкови), и они
се не моry посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаТгивати.
Наручилац he набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2.Група понуfјача

З.Са подизвоfјачем: проценат извршења

%

Начин и услови планања:

календарских дана, од дана пријема ваљано сачињене фактуре,
a no обострано потписаној Наруцбеници.
(минимално 10 календарских дана, a максимално y силади са еаженим Законом 0 рокоеима
измирења новчаних обавеза у комерцигалним трансакцигама од дана при%ема ваљано
сачињене фактуре, a no обострано потписаноl Hap уџбеници)
Да ли планање иде непосредно подизвоfначу: Да He (заокружити)

Проверите да ли радите ca важеfiом верзијом, линк

Страна 1 од 3

г~

Шифра: П02.1-01-01-00-13

ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

Верзија: 04рев00
Важи од: 01.07.2021.

Износ коги се исплануlе подизвоначу:
Рок испоруке: У складу са динамиком издања.
Место испоруке: Транснафта а.д., Бјелановиfiева
Образац 1- Образац изгаве о испоруци часописа
Прилог бр. 1- Изlава о испуњености критериlЧма за квалитативни избор привредног субјекта

Потпис овлашненог лица понуfјача

Проверите да ли радите са важенОм верзијом, линк

Страна 2 од 3
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Шифра: П02.1-01-01-00-13
Верзија: 04рев00

I Важи од: 01.07.2021.

Т1

(OБPAЗAЦ 1)

ОБРАЗАЦ ИЗJABE O ИСПОРУЦИ ЧACOПИCA

И З Ј А В А ПОНУЋАЧА

Обавезујем се да Tiy у складу са потписаном НаруЦбеницом за набавку на коју се закон не примењује,
набавка бр. ННП 2-22 CTPYЧHA ЛИТЕРАТУРА И ЧАСОПИСИ- ЧACOПИC ПOPEЗИ И
РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕТПЛАТА ЗА 2022. ГОДИНУ) )- Златни пакет, приступити испоруци часописа у
складу са динамиком издања, a до истека рока од годину дана односно до истека претплате за 2022.
годи н у.

У

дана

.год.

Давалац изјаве — овлашнено лице

Име и презиме — читко написано

Својеручни потпис

Проверите да ли радите са важеfгом верзијОм, линк

Страна 3 од 3

Ф

Транснафта

ИЗЈАВА O ИСПУнbЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA I Шифра: П02.1-01-01-00-17
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ
Верзија: 02рев00
CYБJEKTA ЗA HAБABKE HA KOJE CE ЗAKOH 0
JABHИM HAБABKAMA HE ПРИМЕњУЈЕ
Важи од: 01.07.2021.

L

ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP

ПРИВРЕДНОГСУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке

TPAHCHAФTA АД ПAHЧEBO
CTPYЧHA ЛИTEPATYPA И ЧАСОПИСИЧАСОПИС ПOPEЗИ И PAЧYHOBOДCTBO
ПPETПЛATA ЗA 2022. ГOДИHY
HHП 2-22

Ознака и број HHП
Објављено на
интернет страници
На

08.02.2022. године

чиоца

Подаци о п ив едном субјекту
Назив
Порески
идентификациони
6 о' / матични 6 о'
/ПИБ/

/
/МБ/

Ад еса

Поштански б о'
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

(име и презиме директора или другог заступника)

заст пник

Облик учествовања
заок жити
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке

заједно са другим

1.Самостално 2. Група понуђача
З.Са подизво ачем: п оценат изв шења

%

Други прив.субјект:
/нвзив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник~

ДРуги прив.субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

ПРИвреДНИм

с бјектима
Подизвођач захтева
непосредно плаfiање
писати 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:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуЕјач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:

Проверите да ли радите ca важеном верзијом, линк
3ахтев уз понуду за HHП 2-22

Страна 1 од 2

Ф

rpciHCHa(рТа

ИЗЈАВА O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA
I
KBAЛИTATИBHИ ИЗБОР ПPИBPEДHOГ
I CYБJEKTA ЗА HAБABKE HA KOJE CE ЗAKOH O
~ JABHИM НАБАВКАМА HE ПРИМЕЕbУЈЕ

Шифра: П02.1-01-01-00-17
~

Верзија: 02рев00
Важи од: 01.07.2021.

2) Привредни субјект - двље Понуflач, испуњава критеријцме за избор привредног
субјекта, и то:
2.1 Испуњеност услова за обављвње професионвлне делвтности:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект доквже да је уписвн у регистар
привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуни
регистар, вко се таквв регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреfјено овлашнење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делвтности која је предмет набавке или је члан одреfјене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члвн одреЕјене
оргвнизације да би могао да обввљв предметну делатност, у складу са чланом 115. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац) /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детаљи - број и датум издавања овлашЕгења, дозволе или чланства и др. (попуњава
ПонуЕјач): /
(Напомена: Уколико понуђвч поседује овлвшfiење, дозволу или чланство из члана 115.
став 2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке).
2.2 Технички и стручни капвцитет - списвк испоручених добарв/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава Понуђач): /
Детаљи - референце/друго тражено :/
2.3 Финансијско - економски квпацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуЕјач): /
Детаљи - извештај, извод или друго: /

Назив понуfјача

Овлвшfiено лице понуfјвчв
Својеручни потпис овлашfiеног лицв

Проверите да ли радите са важебом верзијом, линк
3ахтев уз понуду за HHП 2-22

Стрвна 2 од 2

