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ЗAXTEB ЗA ПОНУДУ

Трансна

Верзија: 04рев00
Важи од: 01.07.2021.

Тд

Наш број: 3943/1-2022
Датум: 20.04.2022.
ПPEДMET И БРОЈ НАБАВКЕ: HHП 24-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕXXIII МЕЋУНАРОДНА KOHФEPEHЦИJA Y OБЛACTИ КОРОЗИЈЕ, ЗАШТИТЕ МАТЕРИЈАЛА И
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Пп N V fl A _ Fin

пп

гплиил

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

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

Технички опис (техничка спецификација услуга):
Циљ Конференције је размена најновијих информација и резултата истраживања измеТју инжењера који
се баве проблемима корозије и заштите различитих врста материјала, као и заштитом животне средине
и алтернативним облицима конверзије енергије.
Теме:
•

корозија и заштита метала, композитних материјала и неметала

•

корозија и заштита термоенергетских постројења

•

корозија и заштита бетона и армираног бетона

•

корозија у експлоатационим условима

•

производи за граТјевинарство и заштита граЕјевинских материјала (дрво, опеке, хидроизолација,
термоизолација)

•

заштита од пожара

• галванотехника,галванопластика и контрола квалитета нанетих превлака

•

органске и неорганске превлаке

•

заштита животне средине у петрохемији и рафинерији

•

уреfјаји и заштита ypeFjaja у системима водоснабдевања

•

хемија у храни и прехрамбеној индустрији

•

заштита пловних објеката

Проверите да ли радите са важеfгом верзијом, линк
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стања и процеси у животној средини (аспекти загаЕјења воде, земљишта и ваздуха, отпадне
воде, радиоактивноот и зрачење, управљање отпадом и др)

•

рециклирање материјала и минимизација отпада

•

хеми!ски и електрохемијоки инжењеринг

•

нови материјали и њихова примена

•

мена4мент у индустрији (управљање пројектом, технологијом и квалитетом)

Пoнvnv дагемо non следеним исловима:
P

бр.

1.

НАЗИВ
XXIII МеЕјународна
конференција у области
корозије, заштите
материјала и животне

Ј.М.

Koтиз
ациј а

Koл.

Jeд. цена
без ПДB-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

ПДВ
(

о

~O)

Укупна
цена са
ПДB-ом

4

с едине
YKYПHO без ПДВ-а:

PCД

ПДB (_%):

РСД

УКУПНО са ПДВ-ом:

РСД

Наручилац he набавку извршити (заокружити):
1.Самостално

2. Група понуђача 3. Ca подизвођачем: проценат извршења

%

Начин и услови плаflања: У року од
календароких дана, a од дана пријема ваљано оачињене
фактуре, no реализацији услуге и уз обострано потпиоан 3аписник 0 извршеној услузи.
(минимално 10 календарских дана a максимално у складу са еажеfiим Законом a роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, a од дана пријема ваљано
сачињене фактуре, no реализацији услуге и уз обострано потписан Записник a извршеној

услузи)
Напомена: Авансно плаfiање не прихватамо!
Да ли плаfiање иде непосредно подизвођачу: Да He

(заокружити).

Износ који се исплаfiује подизвоfјачу:
Период одржавања конференциlе:
(прихватљие период одржавања конференциlе le од 16.05. do 19.05.2022. године)

Место одржавања конференци]е: Дивчибаре

Прилог бр. 1- Изlава a испуњености критериlУма за квалитативни избор привредног субlекта

Потпис овлашfiеног лица понуђача

Проверите да ли радите са важеЕгом верзијом, линк
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~I ИЗЈАВА O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA Шифра: П02.1-01-01-00-17
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ
Bepзиja: 02рее00
CYБJEKTA ЗA HAБABKE HA KOJE CE ЗAKOH 0
ЈАВНИМ HAБABKAMA HE ПРИМЕњУЈЕ
Важи од: 01.07.2021.

ранснафта

Т"

ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке

TPAHCHAФTA Ад ПAHЧEBO
СЕМИНАРИ, CAJMOBИ, KOHФEPEHЦИJE И ОБУКЕ-

Наручилац
Предмет набавке

XXIII МЕЋУНАРОДНА KOHФEPEHЦИJA У ОБЛАСТИ КОРОЗИЈЕ,
ЗAWTИTE MATEPИJAЛA И ЖИBOTHE СРЕдИНЕ
HHП 24-22

Ознака и број HHП
Објављено на

20.04.2022. године

интернет страници
На чиоца
Подаци о п ив едном субјекту
Назив
Порески

идентификациони
6 о'!матични 6 о'

/ПИБ/

/

/МБ/

еса

Поштански 6 о'
Га
жава
Теле он

Елект онска пошта
Инте нет ст аница
да ли је привредни
субјекат микро, мало

(уписати)

или средње правно
лице или п ед эетник
Подаци о
заступницима

привредног субјекта
(директор или други
заст пник
Облик учествовања
эаок жити
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке

заједно са другим
привредним
с 6'ектима
ПодизвоЕјач захтева
непосредно плаТгање

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

Други прив.субјект:

%

/назив, седиште. адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/
/назив, седиште, адреса, матични бројlПИБ, 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 понуЕјач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:

Проверите да ли радите са важеfiом верзијом, линк

Захтев уз понуду за HHП 23-22
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2) Привредни субјект — даље ПонуЕјач, иопуњава критеријуме за избор привредног
оубјекта, и тo:
2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатнооти:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је упиоан у регистар
привредних субјеката, оудоки регистар, профеоионални регистар или други одговарајуЕги
регистар, ако ое такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има оедиште, у
складу оа чланом 115 ЗЈН.
- да пооедује потребно одреfјено овлашfiење, однооно дозволу надлежног органа за
обављање делатнооти која је предмет набавке или је члан одреТјене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одреЕјене
организације да би могао да обавља предметну делатноот, у складу са чланом 115. ЗЈН:
1.
2.
3.
4.

Опио захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детаљи - број и даryм издавања овлашТгења, дозволе или чланства и др. (попуњава
ПонуТ7ач): /
(Напомена: Уколико понуђач пооедује овлашfiење, дозволу или чланотво из члана 115.
отав 2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке).
2.2 Технички и отручни капацитет - списак испоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу оа чланом 117. ЗЈН:
Опио захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуЕјач): /
- Детаљи - референце/друго тражено :/
2.3 Финансијоко - економоки капацитет, у складу оа чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава Понуг7ач): /
- Детаљи - извештај, извод или друго: /

Назив понуЕјача
Овлашнено лице понуТјача
Својеручни потпио овлашfiеног лица

Проверите да ли радите оа важеfiом верзијом, линк
Захтев уз понуду за HHП 23-22
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