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TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
Функција за комерцијалне
Л IЛ^ 2С

Наш број:
Шифра: 80510000, 80522000;

-2

Датум: 03.03.2022

Назив понуЕјача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
Текуfги рачун:
Пословна банка
Врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

ПPEДMET НАБАВКЕ: Семинари, сајмови, консреренције и ос~уке — нова судска пракса у
радним споровима, редни број HHП 10-22

Р.

бр

Назив и опис услуге
Нова судска пракса у
радним споровима

. године

од

П O H Y Д A - бр.

Jeд.

Koличин

мере

a

Котизација

1

Jeдиничнa
цена

Укупно

без ПДВа

ПДВ

укупна цена
ca ПДB-ом

Понуду дајемо под следеЕгим условима:
календарских дана, од дана пријема ваљано сачињене
Начин и услови планања :
фактуре, a no реализацији услуге и уз обострано потписан Записник 0 квантитативном и
квалитативном пријему услуге.
(10-45 календарских дана. од пригема ваљано сачињене Фактире, a no реализациlи vcnvre
и из обострано потписан Записник 0 квантитативном и квантитативном приlеми услуге)
Датум и начин одржавања:
(прихватљив датим одржавања семинара ie 08.04.2022. године v Београду. Уколико
понуТјач организије семинарlобуку у другом месту, дужан ]е да 0 свом трошку обезбеди

превоз Наручиоци)
Потпис овлашfiеног лица
понуђача
Напомена: Авансно плаfiање не прихватамо!
-Техничка спецификација:
Програм треба да садржи cneдefie теме:
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-

Хијерархија колективних уговора

-

Радни однос на одређено време

- Привремени иповремени послови

-

УтврТјење радног Односа на неодређено време

- Пробни рад
-

Једнака зарада за рад једнаке вредности

-

Повреда тзв. Лакших радних обавеза

-

Непоштовање радне дисциплине

-

Отказ због злоупотребе права на заштиту од мобинга

-

Отказ заштиТгеним категоријама запослених (труднице, породиље)

-

Отказ због тзв. технолошког вишка (програм, критеријуми, инвалиди, ново
заппошљавање, акт о систематизацији)

-

Дозвољеност ревизије у радним споровима

-

Питања и одговори

Наломена:
Понуfјач је дужан да учеснику, у склопу котизације, обезбеди радни материјал.

Критериlум за избор наlповољниlе понуде: економски на/повољниlа понуда.
Особа за контакт у ТРАНСНАФТА AД Панчево:
КОнтакт телефон: 066/6666-450 или путем e-mai1: nabavke(a~transnafta.rs

Понуду упутити најкасније до 09.03.2022. године до 12 часова
ПОнуде слати на адресу: TPAHCHAФTA AД Панчево
Булевар Ослобоfјења бр 5, 21 000 Нови Сад
н/р. Сњежана Петровски
или путем e-mail: пabavke(cDtгaпsпafta.гs
Прилог који се дОставља уз понуду:
- Прилог 1- Изјава о испуњавању критеријума
PYKOBOДИЛAЦ CEKTOPA HAБABKE
;ТРАНСНАФТА AД П ЧEBO
r
----- T--------------

-----

з
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Прилог1

ИЗЈАВА O ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP
ПРИВРЕДНОГ CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке

TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
Семинари, сајмови, конференције и обуке — Нова судска
пракса у радним споровима
HHП 10-22

Ознака и б ој HHП
Објављено на
интернет страници
На

03.03.2022. године

чиоца

Подаци о п ив едном с б'ект
H ази в
Порески
идентификациони
б ој / матични б ој
/ПИБ/

/
1МБ/

Ад еса

Поштански б о
Г ад
Д 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
Учествује ли
привредни субјект у
(уписати ДA или HE)
поступку набавке
заједно са другим
привредним
Други прив.субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/
с бјектима
ПодизвоЕјач захтева
непосредно плаћање
~(уписати ДA или HE
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношfгу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
3ЈH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуђач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
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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 субјект докаже да је уписан у регистар

привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуЕги
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
окладу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одређено овлашЕгење, односно 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
одреТјене организације да би могао да обавља предметну делатност, у складу са
чланом 115. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава ПонуТјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - број и датум издавања овлашТгења, дозволе или чланотва и др. (попуњава
Понуfјач): /
(Напомена: Уколико понуfјач пооедује овлашfгење, дозволу или чланство из члана 115.
став 2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке, потребно је
дозволу доставитиузпонуду).

Назив понуfјача

Овлашпено лице понуfјача

Својеручни потпис овлашfгеног лица

HHП 10-22

Страна 4 од 4

