Шифра: [102.1-01-01-00-12
ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

Транснафта

Верзија: 04_22

Haw бpoj: 7430/1-2022
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ПРЕДМЕТ И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 50-22 СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА И ЧАСОПИСИПРИРУЧНИК- ПPABИЛA ИЗДАВАн6А PAЧYHA
П O H Y 11 A - Fin_

лл

глпинр

Назив понуђача:
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

Пониди дагемо non следеfiим ислоеима
p.
бр
1

НАЗИВ

Ј.М.

Кол.

Приручник- Правила
издавања рачуна

ком

1

Jeд. Цeнa
без ПДB-а

Укупна цена
без ПДB-а

(

ПДB
%)

Yкynнa цена
са ПДB-ом

УКУПНО без ПДB-а:

РСД

ПДB (_%):

PCД

YKYПHO са ПДB-ом:

PCД

'напомена: Понуfјена цена садржи све заеисне трошкове Извршиоца за ову првдметну набавку
(трошкови испоруке и осигурање добара до трвнутка испорукв, административни и други
зависни трошкови), и они св не могу посвбно исказиеати ван понуђене цене, фактурисати
нити наплаТгивати.
Наручилац fie набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2. Група помуђача

3. Ca подизвођачем: проценат извршења

%

Начин и услови планања: У року од
календарских дана од дана издавања/пријема
исправне електронске фактуре, a уз обострано потписан Записник о испоруци.
(Услов: плаТгање минимум 15 дана од дана издавања/пријема исправне Е фактуре, a
максимално у складу са важеним Законом о роковима измирења новчаних обавеэа у
комерцијалним трансакцијама)
Напомена : Авансно плаfiање не прихватамо!
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Т/ЈдНСНдфТд

Да ли планање иде непОсредн0 подизвОТјачу: Да He

(заокружити)

Износ кОји се исплаfiује пОдизвоТјачу:

РОк испорукв приручника: У року Од

календарских дана Од дана ОбОстран0 пОтписане

Наруџбенице.

(Услов: максимапно 10 календарских дана од дана обострано потписане Наруџбенице)
Отпрема на адресу: Транснафта АД БјеланОвиfгева бр. 2, 11118 Београд

Потпис овпашненОг пица понунача

П рИЛОзи:
Прилог 1- Изјава 0 испуњенОсти критеријума за квалитативни избОр привредног субјекта
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ИЗЈАВА O ИСПУЕbЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP

ПРИВРЕДНОГСУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке
Наручилац

TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
CTPYЧHA ЛИТЕРАТУРА И ЧАСОПИСИ-

Пpeдмeт набавке

ПPИPYЧHИK-ПPABИЛA ИЗДАВАЕbА PAЧYHA

Ознака и број HHП
Објављено на
интернет страници
На

HHП 50-22
19.07.2022. године

чиоца

Подаци о привредном субјекту
Назив
Порески

идентификациони
б о' / матични б о'
Ад еса
Поштански 6 о'

/
/ПИБ/

/МБ/

Га
жава
Теле он

Елект онска пошта
Инте нет ст аница
Да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно
лице илип ед зетник

Подаци о
заступницима
лривредног субјекта
(директор или други
заст пник

Облик учествовања
(заокружити)
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим
привредним
с б'ектима

(уписати)

(име и презиме директора или другог заступника)
1.Самостално 2. Група понуђача
З.Са подизвођачем: проценат извршења

други прив.субјект:
други прив.субјект:

%

lнвзив, седиште, адреса, матични бројlПИБ, эак.эаступникl
lназив, седиште, адреса, матични бројlПИБ, зак.заступник!

Подизвођач захтева

непосредно плаfiање

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.
ЗЈН:
ДА или HE (заокружити)
( Наломена: ако понуђач эаокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози эа искључење:
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2) Привредни субјект — даље ПонуЕјач, испуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, 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 одговарајуни
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреfјено овлашfiење, односно дОзвОлу надлежнОг Органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одреТјене 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:
1.
2.
3.
4.

/
Опис захтева (попуњава Наручилац):
/
ДОказ (попуњава Наручилац):
Одговор (попуњава ПонуЕјач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - број и датум издавања овлашпења, дозволе или чланства и др. (попуњава
Понуђач):
/
/
(Напомена: Уколико понуЕјач поседује овлашТгење, 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 добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
/
- Опис захтева (попуњава Наручилац):
/
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава ПонуГ7ач): ДA / HE (заокружити),
- Детаљи - референце/друго тражено :

2.3 Финансијско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
/
- Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
/
- Одговор (попуњава ПонуТјач): ДA / HE (заокружити),
- Детаљи - извештај, извод или друго :

Назив понуђача
Овлашfiено лице понуТјача
Својеручни потпис овлашпеног лица
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