Шифра: П02.1-01-01-00-13
верзија: 04рев00

ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

W

ТраНСНщрТ8

ЈLВаЖид: 01.07.2021.

Наш број: 1281/1-2022
Датум: 11.02.2022.

ПРЕДМЕт И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 8-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, KOHФEPEHЦИJE И ОБУКЕвЕБИНАР- ИСКАЗИВАЕbЕ ПOДATAKA Y HOBИM OБPACЦИMA И САСТАВГ6АЊЕ HAПOMEHA YЗ
ФИHAHCИJCKE ИЗВЕШТАЈЕ
П O H Y Д A - бр.

. године

од

Назив понуТјача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / телефакс:
ПИБ:
Матични број:
Текуfiи рачун:
Посповна банка
врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

технички опис (техничка спецификација услуга):
Годишњи финансијски извештај за 2021. годину саставља се на новим обрасцима, који се значајно
разликују од оних из претходних година. Ha тренинry је потребно објаснити како на најпакши начин
саставити напомене уз финансијске извештаје.
Теме:
~•

Обим финансијског извештаја no категоријама обвезника

. Отварање аналитичких рачуна у нoвoм Контном оквиру за потребе мапирања рачуна на AOП
'

позиције у билансима
•

Исказивање података у Билансу успеха

•

Исказивање података у Билансу стања

•

Исказивање података у Извештају 0 осталом резултату

•

Састављање Извештаја 0 променама на капиталу

. Састављање Извештаја 0 токовима готовине
•

Инструкције за састављање напомена уз финансијске извештаје

•

Обавеза обелодањивања неусаглашених потраживања и обавеза

•

Исказивање података у Статистичком извештају

Проверите да ли радите са важеном верзијом, линк
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Важи од: 01.07.2021.

•

Исказивање упоредних података за претходну годину

•

Примена најважнијих контролних правила

•

Регистрација финансијских извештаја у Посебном информационом систему AПP-а

ПонVлV Пд1Вм0 nnr' СЛВ11Р_г1Им VСПОАИма'
Јед. цена
без ПДB-а

Укупна
цена без
ПДB-а

ПДу

Укупна
цена са
ПДB-ом

Р
бр

HAЗИB

Ј.М.

Кол.

1.

Вебинар- Исказивање
података у новим
обрасцима и састављање
напомена уз финансијске
извешта'е

Koтизa
ција

1

5.

УКУПНО без ПДB-а:

PCД

6.

ПДВ (_%):

PCД

7.

УКУПНО са ПДB-ом:

PCД

(

~о )

*Напомена: Реализаццја онлајн тренинга (посредством интернет платформе Зоом) треба да
об хвати n едавање са PPT л езента и'ом, дискусију и одгово е на питања.
Наручилац fie набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2. Група понуТјача 3. Ca подизвоЕјачем: проценат извршења

~

%
.~

Начин и услови плаfiања: У року од
календарских дана, a од дана пријема ваљано сачињене
факryре, no реализацији услуге и уз обострано потписан Записник о извршеној услузи.
(минимално 10 календарских дана a максимално у складу са важеним Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, a од дана пријема еаљано
сачињене фактуре, no реализацији услуге и уз обострано потписан Записник о изершеној
услузи)
-

•

~ Напомена: Aвaнcнo плаf;ање не прихватамо!
t~

~

~

да ли плаfiање иде непосредно подизвоТјачу Да He '(заокружити).

~
~

,~
~

Износ који се испланује подизвоТјачу:
Датум одржавања вебинара:
(прихватљие датим одржаеања еебинара ie 24.02.2022. године (od 10h до 14,30h)
Начин одржавања: посредстеом интернет платформе Зоом

ш»

"
~

Прилог бр. 1- Изјава о испуњености критериlУма за квалитативни избор привредног субlекта

Потпис овлашfiеног лица понуfјача

Проверите да ли радите са важећом верзијом, линк

4,
~
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ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПРИВРЕДНОГ
CYБJEKTA ЗA HAБABKE HA KOJE CE ЗAKOH О
JABHИM HAБABKAMA HE ПРИМЕњУЈЕ

Ф

Транснафта

ј Шифра: П02.1-01-01-00-17
уерзија: 02рев00
Важи од: 01.07.2021.

ИЗЈАВА O ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗ6ОР
ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке

Ознака и број HHП
Објављено на
интернет страници
На

TPAHCHAФTA АД ПAHЧEBO
СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕ- ВЕБИНАРИСКАЗИВАЕ6Е ПОДАТАКА Y НОВИМ ОБРАСЦИМА И
CACTAB1bAF6E HAflONIEHA YЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
HHП 8-22
11.02.2022. године

чиоца

Подаци о п ив едном субјекту
Назив
Порески

идентификациони
б о' 1 матични б о'

1ПИБ1

/
/МБ/

еса

Адр

Поштански б о'
Га
жава
Теле он

Елект онска пошта
Инте нет ст аница

да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно
лице или п е

(уписати)

зетник

Подаци о
заступницима

привредног субјекта
(директор или други
зас

(име и презиме директора или другог заступника)

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:
ДРуги прив.субјект:

ПрИвреДНИм

/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/
/назив, седиште, адреса, матични броуПИБ, зак.заступникІ

с бектима
Подизвођач захтева

непооредно плаfiање

писати ДА или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношfгу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
ЗЈН:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуђач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:

Проверите да ли радите са важеfiом верзијом, линк
3ахтев уз понуду за HHП 8-22
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Транснафта

ИЗЈАВА O ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПPИBPEДHOГ
СУБЈЕКТА ЗА НАБАВКЕ HA KOJE CE ЗАКОН 0
ЈАВНИМ НАБАВкдМА HE ПРИМЕњУЈЕ

ј Шифра: П02.1-01-01-00-17

уерзија: 02рев00
Важи од: 01.07.2021.

2) Привредни оубјект — даље ПонуЕјач, иопуњава критеријуме за избор привредног
оубјекта, и тo:
2.1 Иопуњеност уолова за обављање профеоионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни оубјект докаже да је упиоан у регистар

привредних оубјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуfги
регистар, ако ое такав регистар води у земљи у којој привредни оубјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреТјено овлашfiење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одреЕјене организације, да би
мОгао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одреfјене
организације да би могао да обавља предметну делатност, у складу са чланом 115. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава ПонуЕјач): /
Детаљи - број и датум издавања овлашнења, дозволе или чланотва и др. (попуњава
ПонуТјач): /
(Напомена: Уколико понуЕјач поседује овлашfiење, дозволу или чланотво из члана 115.
став 2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке).
2.2 Технички и отручни капацитет - опиоак иопоручених добара/извршених
уолуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
- Опио захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава Понуfјач): /
- Детаљи - референце/друго тражено :/
2.3 Финаноијоко - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опио захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуТјач): /
- Двтаљи - извештај, извод или друго: /

Назив понуТјача
Овлашfiено лице понуђача
Својеручни потпис овлашћеног лица

Проверите да ли радите са важеТгом верзијом, линк
3ахтев уз понуду за HHП 8-22
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