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ј Верзија: 04рев00
Важи од: 01_07.2021.

- - -

Наш број: 3600/1-2022
Датум: 12.04.2022.

ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 22-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, KOHФEPEHЦИJE И ОБУКЕHOBИHE Y OБЛACTИ ПOPECKИX ПPOПИCA И JABHИX НАБАВКИ, ФИHAHCИJCKO УПРАВI6А1-6Е
И KOHTPOЛA У JABHOM CEKTOPY
П O H Y Il A - бn_

ол

_ голине

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

микро

мало

средње

велико

физичко лице

ј предузетник

Технички опис (техничка спецификација услуга):
Теме:
I Закон 0 гавним набавкама- планирање
- Планирање јавних набавки
•
•

Процењена вредност јавне набавке
Начин вршења испитивања и истраживања тржишта

• Планјавнихнабавки

•

Изузеци од примене закона
•
Прагови до којих се закон не примењује
- Врсте поступака
• Отворени поступак
• Рестриктивни поступак

•
•

Конкурентни поступак ca преговарањем

•

Партнерство за иновације

•
•

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
Јавна набавка no партијама

Конкурентни дијалог

• Резервисанејавне набавке

- Спровођење поступака јавних набавки
•
•

Посебан акт и истраживање тржишта
Покретање поступка

•

Комисија за јавну набавку

•

Комуникација

Проверите да ли радите са важеfiом верзијом, линк
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Спречавање корупције и сукоба интереса
Огласи 0 јавној набавци
Конкурсна документација
Техничке спецификације
Понуда
Услови за доделу уговора
Извештај 0 поступку јавне набавке
Одлука 0 додели уговора
Закључење уговора

II Финансигско управљање и контаола v гавном сектоои
• Листа пословних процеса
• Мапа пословних процеса
•
Идентификовање, мерење и управљање ризицима (узрок/последица, утицај/вероватноfга,
матрица риэика, регистар ризика)
•
Документација 0 систему- вертикални преглед- процедуре
•
Дијаграм тока

111 Права запослених v време пандемиге кооона вирисом
•
•
•
•
•

Моryfiност коришfiења неискоришТгеног годишњег одмора до 30. априла 2022. године
Исплата регреса запосленом у складу са колективним уговором
Исплата зараде која не може бити нижа од минималне зараде
Солидарна помон запосленом эбог тешке ситуције
Нове олакшице за запошљавање нових лица које моry да примењују и корисници јавних
средстава

flouvnv даiемо non гпепеЋим vcnnwuмa

P
бр

HAЗИB

1.

Саветовање - Новине у
области пореских прописа и
јавних набавки,
финансијско управљање и
конт ола авном секто

Ј.М.

Котиз.

Koл.

Jeд.цена
без ПДB-а

Укупна

цена без

ПДВ

П В-а

Укупна
цена са
П В-ом

5

YKYПHO без ПДВ-а:

РСД

ПДB (_%):

РСД

YKYПHO са ПДВ-ом:

РСД

*Наломена: Саветовање треба да обухвати саветодавну подршку предавача, радни материјал и
одговоре на питвња са саветовања у електронском облику.

Наручилац Fie набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2. Група понуЕјача 3. Ca подизвоЕјачем: 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 Записник 0 извршеној услузи.
(минимално 10 калеидарсних дана a максимално у складу са важеТгим Законом 0 роиоеима
измирења ноечаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, a од дана пријема ваљано
сачињене фактуре, no реализацији услуге и уз обострано потписан Записник 0 извршеној

услузи)

Напомена: Авансно плаЕгање не поихватамо!

Проверите да ли радите са важеТгом верзијом, линк
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(заокружити).

Износ који се исплаТгује подизвоЕјачу:

Датум одржавања саветовање:
(прихватљив датум одржавања саеетовања је 19.04.2022. године)

Место одржавања: Онлајн или у просторијама понуђача у Новом Саду, no избору Наручиоца.

Прилог бр. 1- Изгава 0 испVњености критеријума за квалитативни избор привредног сУбlекта

Потпис овлашfiеног лица понуf)ача

Проверите да ли радите са важеТгом верзијом, линк
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II ИЗJABA O ИCПYFbEHOCTИ KPИTEPИJYMA ЗA I Шифpa: П02.1-01-01-00-17
KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ
g
СУБЈЕКТА ЗА НАБАВКЕ HA KOJE CE ЗАКОН 0 Верзија: 02рев00
JABHИM НАБАВКАМА HE ПРИМЕЕ6УЈЕ
Важи од: 01_072021_ _
ј;

ИЗJABA O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP
ПPИBPEДHOГ СУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке

Ознака и број HHП
Објављено на
интернет Страници
На

TPAHCHAФTA АД ПAHЧEBO
СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕНОВИНЕ Y OБЛACTИ ПОРЕСКИХ ПPOПИCA И JABHИX НАБАВКИ,
ФИНАНСИЈСКО YПPABfbAF6E И KOHTPOЛA Y JABHOM СЕКТОРУ
HHП 22-22
12.04.2022. године

чиоца

Подаци о п ив едном субјекту
Назив
Порески

идентификациони

/

6 о' / матични б ој

/ПИБ/

/МБ/

_

Ад еса

Поштански б о'
Г ад
жава
Теле он

Елект онска пошта
Инте нет Ст аница
да ли је лривредни
Субјекат микро, мало
или Средње лравно

(улисати)

лице или п ед зетник

Подаци о
за сту п н и ц и ма
привредногСубјекта

(директор или други

(име и презиме директора или другог заступника)

за ст пник

Облик учествовања
заок жити
Учествује ли
привредни Субјект у
поступку набавке
заједно Са другим
ПРИвреДНИм
с бјектима
ПодизвоЕјач захтева
нелосредно планање

1.Самостално 2. Група лонуfјача
3.Са подизво ачем: п о енат изв шења

%

Други прив.Субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

ДРуги прив.Субјект:
/назив, Седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

писати ДA или HE
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношТгу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног Субјекта из поступка набавке из члана 111.
3JH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуЕјач заокружи ДA потребно је и дати опиС основа за искључење)
Разлози за искључење:

Проверите да ли радите Ca важеЕгом верзијом, линк
3ахтев уз понуду за HHП 22-22
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CYБJEKTA ЗА HABABKE HA KOJE CE ЗAKOH O Верзија: 02рев00
ЈАВНИМ HAБABKAMA HE ПРИМЕЕbУЈЕ
Ba~жи од: 01.07.2021.
Ј
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2) Привредни субјект - даље ПонуЕјач, испуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, и то:
2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект доквже да је уписан у регистар

привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуfги
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреЕјено овлвшfiење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одреТјене организације, да би
мога0 да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одреfјене
организвције да би могао да обавља предметну делатност, у складу са чланом 115. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава ПонуТјвч): /
Детаљи - број и датум издввања овлашнења, дозволе или чланствв и др. (попуњава
Понуђач): /
(Напомена: Уколико понуfјвч поседује овлашЕгење, дозволу 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 добарв/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детвљи - референце/друго трвжено :/
2.3 Финансијско - економски капвцитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњавв Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава Понуfјач): /
Детаљи - извештај, извод или друго: /

Назив понуЕјвча
Овлашнено лице понуfјача
Својеручни потпис овлашТгеног лица

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