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Заводни број:
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Датум: сС Е - О ‚2 О~2
ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 81-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, KOHФEPEHЦИJE И
OБYKE - BИWEДHEBHO CABETOBAFbE ЗA JABHE НАБАВКЕ - 2 ПОЛАЗНИКА;
ФИНАНСИЈСКО И ПPABHO ПОСЛОВАЕbЕ (ЕЛЕКТРНСКО ФАКТУРИСАЕ6Е) - 5 ПОЛАЗНИКА
П О н У!1 А- 6.
Назив пон ача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:

on

године

Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични 6 о':
Тек пи ач н:
Пословна банка
Врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

~ велико

физичко лице

предузетник

СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И OБYKE - ВИШЕДНЕВНО САВЕТОВАњЕ ЗA
JABHE НАБАВКЕ -2 ПОЛАЗНИКА; ФИНАНСИЈСКО И ПPABHO ПОСЛОВАњЕ
(ЕЛЕКТРНСКО ФАКТУРИСАЕ6Е1 — 5 ПОЛАЗНИКА
i~. ~;
..

.

1'

... .

.

.

Семинари, сајмови, конференције I
i и обуке — Вишедневно
саветовање за јавне набавке — 2
Полазник
полазника; финансијско и правно
пословање (електронско
фактурисање) — 5 полазника

..

,

!(2+5)

,

Пали~г,
Србија

Понипи naieмn non спепе{1им исппаима
Јед.

Р'

бр.

1

2.

З.
4.
5.

НАЗИВ

Семинари, сајмови,
конференције и обуке —
Вишедневно саветовање за
'авне набавке — 2 полазника;
Семинари, сајмови,
конференције и обуке —
финансијско и Правно
пословање (електронско
aкт исање) — 5 полазника

Ј.М.

Кол

Цена
без
ПДВ-а

укупна

цена без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна

цена са
ПДВ-ом

2
Полазник

Полазник

5

УКУПНО без ПДB-а:
ПДB
УКУПНО са ПДB-ом:

Захтев за понуду за ннП 81-22
Страна 1 од 4
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Наручилац he набавку извршити (заокружити):
1.Самостално
2. Група понуЕјача
З.Са подизвогјачем

%

Начин и услови плаfiања :
( плаfiање минимум 15 дана од дана издавања/пријема исправне Е фактуре, a максимално у
складу са важеfiим Законом ).
Напомена : Авансно плабање не прихватамо!
Да ли плаfiање иде непосредно подизвоЕlачу: Да He
Износ који се исплаfiује подизвођачу:

(заокружити).

Место, датум и начин извршења услуге:
(Ha Палиfiу — Србија, прихватљив датум извршења услуге зa наручиоца је 18.10.2022.
године у трајању од 4 (четири) дана)

Потпис овлашбеног лица понуfјача

3ахтев за понуду за HHП 81-22
Страна 2 од 4
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ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

0

Транснафта

i

ИЗЈАВА O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПРИВРЕДНОГ CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке

Нар чилац
Предмет набавке

TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
Семинари, сајмови, конференције и обуке — Вишедневно
саветовање за јавне набавке — 2 полазника; финансијско и
правно пословање (електронско фактурисање) — 5
полазника

HHП 81-22

Ознака и 6 о' HHП
Објављено на
интернет страници
На

26.09.2022. године

чиоца

Подаци о прив едном с б'ект
Назив
Порески

идентификациони
6 ој / матични 6 о

!
/ПИБ/

/МБ/

Ад еса

Поштански 6 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)

з a сту пник

Облик учествовања
(ЗаОК

1.Самостално

2. Група понуТјача

З.Са подизвоТјачем

ЖИTИ

Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим
ПРИвреДНИм
с 6'ектима

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

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

Подизвођач захтева

непосредно планање
писати ДA или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
3JH:
ДA или HE (заокружити)
3ахтев за понуду за HHП 81-22
Страна 3 од 4
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( Напомена: ако понуђач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:

2) Привредни субјект — даље Понуђач, 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 одговарајуfги
регистар, ако се такав регистар вoди у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одређено овлашfiење, односно дозволу 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 одређене
организације да би могао да обавља предметну делатност, у складу са чланом 115. ЗЈН:
1. Опис захтева (попуњава Наручилац):
2. Доказ (попуњава Наручилац):
3. Одговор (попуњава Понуђач): ДA / HE (заокружити),
4. Детаљи - број и датум издавања овлашfгења, дозволе или чланства и др. (попуњава
Понуђач):

(Напомена: Уколико понуђач поседује овлашfiење, 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 испоручвних добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава Понуђач): ДА / HE (заокружити),
Детаљи - референце/друго тражено :

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

Назив понуђача

Овлашflено лице понуђача
Својеручни потпио oenawfieнor лица

3ахтев за понуду за HHП 81-22
Страна 4 oд 4
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