Шифра: П02.1-01-01-00-13

1*'
ЗАХТЕв ЗA ПOHYДY

верзија: 04рев00

іcнa тa

Важи од: 01.07.2021.

Наш број: 1494/1-2022
Датум: 18.02.2022.

ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 9-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕ- КУРС
ЗA ЗАВАРИВАЧА, ЗA ПОСТУПКЕ ЗАВАРИВАЕ6А 111 И 311, CA ИЗДАВАЕ6ЕМ YBEPEFbA 0

ОСПОСОБfbЕНОСТИЗАВАРИВАЧА
П O H Y Д A - бр.

од

. г0дине

Назив понуТјача:
Адреса:
Име и презиме 0собе за к0нтакт:
Електронска пошта:
Телеф0н / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
Текуfiи рачун:
Пословна банка
врстаправноглица:

(за0кружити)

микр0

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

П0нуду дајемо п0д следеfiим условима:
P

Ј.М.

HAЗИB

К0л.

бР'

1.

Курс за заваривача, за
поступке заваривања 111 и
311, са издавањем уверења
0 0способљености

Котиз
ација

Јед. цена
без ПДB-а

Укупна цена
без ПДB-а

PCД

PCД

(

ПДB
%)

PCД

Укупна цена
са ПДB-ом

PCД

2

заваривача
УКУПНО без ПДB-а:

РСД

ПДВ (_%):

РСД

УКУПНО са ПДB-ом:

РСД

I

Нап0мена: ПонуЕјена цена мора да садржи све зависне трошкове Изврши0ца за ову предметну
набавку (трошкови стручне литературе, трошкови издавања уверења 0 0способљености заваривача,
административни и други зависни трошкови), и они се не могу п0себно исказивати ван понуђене цене,
фактурисати нити наплаfгивати.

Пр0верите да ли радите са важеfгом верзиј0м, линк
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Т/ЈднСНд

ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

тa

верзија: 04рев00
вaжи од: 01.07.2021.

ј

Наручилац he набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2. Група понуђача 3. Ca подизвоТјачем: проценат извршења

%

Начин и услови планања: У року од
календарских дана, a од дана пријема ваљано сачињене
фактуре, no реализацији услуге и уз обострано потписан 3аписник о извршеној услузи.
(минимално 90 календарских дана a максимално у скпаду са важеfгим 3аконом 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

уСЛу3 и)

Напомена: Авансно nnaFiaњe не прихватамо!
да ли плаТгање иде непооредно подизвоЕјачу: да He

(заокружити).

Износ који се исплаfгује подизвоfјачу:
Датим почетка курса: Извршиоц је дужан да обавеоти Наручиоца о тачном термину одржавања курса
минимум месец дана пре почетка истог.

`Напомена:
Прихватљив период одржавања курса је до краја 2022. године у трагањЧ од 3 месеца у Новом СадЧ.

Место одржавања курса: Нови Сад

Прилог бр. 1- Изlава о испVњености критериlЧма за квалитативни избор привредног сЧбlекта

Потпис овлашfiеног лица понуЕјача

Проверите да ли радите са важеfiом верзијом, линк

Страна 2 од 2

~

Транснафта

I

ј

ИЗJABA O ИСПУЕ6ЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA
KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ
СУБЈЕКТА ЗA HAБABKE HA KOJE CE ЗАКОН 0
JABHИM HAБABKAMA HE ПРИМЕ њ УЈЕ

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

ИЗJABA O ИСПУЊЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP
ПPИBPEДHOГ СУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке

TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕ- KYPC ЗA
ЗАВАРИВАЧА, ЗA ПОСТУПКЕ ЗАВАРИВАЕ6А 111 И 311, CA
ИЗДАВАЕbЕМ YBEPEFbA O ОСПОСОБlbЕНОСТИ ЗABAPИBAЧA

Ознака и број HHП
Објављено на
интернет страници
На чиоца
Подаци о п ив едном
Назив
Порески
идентификациони
б ој / матични 6 ој
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
лице или п ед зетник
Подаци о
заступницима
привредног субјекта
(директор или други
заст пник
Облик учествовања
заок жити
Учествује ли
привредни субјект у
лоступку набавке
заједно са другим
ПрИвреДНИМ
с б'ектима
ПодизвоТјач захтева
непосредно плапање

HHП 9-22
18.02.2022. године
субјекту

/
/ПИБ/

/МБ/

(уписати)

(име и презиме директора или другог заступника)
1.Самостално 2. Група понуЕјача
З.Са подизво ачем: п оценат изв шења
Други прив.субјект:

%

/назив, седиште, адреса, матични бројЈПИБ, зак.здСтупник/

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

писати дА или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношfiу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из 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:

Проверите да ли радите Са важеном верзијом, линк
3ахтев уз понуду за HHП 9-22
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Шифра: П02.1-01-01-00-17
ИЗЈАВА O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПPИBPEДHOГ
CYБJEKTA ЗA HAБABKE HA KOJE CE ЗAKOH O верзија: 02рев00
JABHИM HAБABKAMA HE ПРИМЕ њУЈЕ
важи од: 01.07.2021.

2) Привредни оубјект — даље Понуfјач, испуњава критеријуме за избор привредног
оубјекта, и тo:
2.1 Испуњеноот уолова за обављање профеоионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни оубјект 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 одреfјено овлашflење, односно дoзвoлy 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 одреfјене
организације да би могао да обавља предметну делатноот, у складу са чланом 115. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава Понуђач): /
Детаљи - број и датум издавања овлашfгења, дозволе или чланотва и др. (попуњава
ПонуЕјач): /
(Напомена: Уколико понуfјач поседује овлашfiење, дoзвoлy или чланство из члана 115.
став 2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке).
2.2 Технички и стручни капацитет - списак испоручених добара/извршених
~
уолуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
;у
~
Доказ (попуњава Наручилац): /
‚.
- Одговор (попуњава ПонуЕјач): /
Детаљи - референце/друго тражено :/
2.3 Финансијско - економски капауитет, у складу са чланом 116. ЗЈН
Опис захтева (попуњава Наручилац): / ~
Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуГ7ач): /
Детаљи - извештај, извoд или друго: / ~
<"Р
~
Г>;

i13

Назив понуђача

Oenawfieнo лице понуЕјача
Својеручни потпис овлашfiеног лица
•
~~.~~.

Проверите да ли радите са важеflом верзијом, линк
Захтев уз понуду за HHП 9-22
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