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ПРЕДМЕТ И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 84-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, KOHФEPEHЦИJE И
ОБУКЕ- ПРЕДАВАЕ6Е- УПРАВlbAF6E ПРОЈЕКТИМА И ОДШТЕТНИ ЗAXTEBИ HA
ГРАЋЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМА- ДРУГИ ДEO
П O H Y Д A - бр.

од

. године

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

микро

мало

средње

велико

физичко лице

ј предузетник

Технички опис (техничка спецификација услуга):
Курс је потребно спровести кроз комбинацију предавања, интерактивних дискусија и радионица.
Теме предавања:
I УПРАВЈbА1-6Е ПРОЈЕКТИМА — HAПPEДHE TEME
•
•
•
•

Класична и проширена теорија управљања пројектима
Процена трошкова (пре одлуке 0 инвестирању и пројектовања)
Мотивација за бољи рад запослених на пројекту - награlјивање no учинку
Мање познати уговорни и тендерски системи (Construction Management at Risk i Performance
Based Tenedering)

11 ОДШТЕТНИ ЗAXTEBИ
Одштетни захтеви — врсте и поделе
a) Основни елементи одштетног захтева
6) Врсте одштетних захтева према природи надокнаде:
• Оправдани/неоправдани

•

Ca надокнадом времена и/или трошкова и без надокнаде

Li) Врсте одштетних захтева према узроку:
•
Застоји
•
Истовремени 0 Acceleration, Compression, impact and Ripple
•
Виша сила
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д) НајчешЕги одштетни захтеви настали кривицом главних учесника пројекта:
•
Инвеститор
Извођач Процедурални приступ одштетним захтевима Динамика документације која
•
прати формирање и реализацију одштетних захтева
III ОДШТЕТНИ ЗAXTEBИ HA ГРАЋЕВИНСКИМ ПPOJEKTИMA - PAДИOHИЦA
1. Квантификација времена
— пример и самостални рад полазника на задатој вежби. Прорачун продужетка рока применом
следеЕгих метода:
•

Поређење планиране и остварене динамике (as-planned vs. as-built),

•

Додавање застоја у планирану динамику (as-planned expanded),

•

Одузимање застоја из остварене динамике (as-built collapsed)

•

Метода временских прозора (snapshot unu windows метход).

2. Квантификација трошкова — пример и самостални рад полазника на задатој вежби. Прорачун
трошкова режије градилишта, режије централе и неупослене механизације:
•

Трошкови режије гpaдилиштa — aнaлизa и тријажа трошкова

•

Трошкови режије централе — Emden, Hudson, Eichleay

•

Трошкови неупослене механизације — BGL no формули, GRF, BGL модификован

Понуду дајемо под следеним условима:
Р.
бр.

1.

HAЗИB

Ј.М.

Предавање/КурсУправљање npojeKTuMa
и одштетни захтеви нa
грађевинским
п о ектима- д ги део

Koтизaциja

Kon.

Јед. Цена
без ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена са
ПДB-ом

ПДу
(

~°)

1

УКУПНО без ПДВ-а:

PCД

ПДB (_%):

PCД

YKYПHO са ПДB-ом:

PCД

Hapyчилaц he нaбaвкy извpшити (зaoкpyжити):
1.Самостално

2. Група понуђача

3. Ca подизвођачем: проценат извршења

%

Начин и услови плаfiања: У року oд
календарских дaнa од дaнa издaвaњa/пријема
исправне електронске фактуре, a no реализацији комплетне услуге односно no завршетку
предавања и уз обострано noтnиcaн Записник 0 извршеној услузи.
(Услов: nnafiaњe минимум 15 дaнa oд дана издaвaњa/пријема исправне Е фактуре, a
максимално у складу ca важеfiим 3аконом 0 роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама)
Напомена : Авансно планање не прихватамо!
Дa ли плаћање иде непосредно подизвођачу: Дa He

(заокружити)

Износ који се иcnnaFiyje noдизвoдβaчy:
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Период одржавања предавања:
(Услов: прихватљив период одржавања предаеања 0 19.10., 20.10. 21.10. 26.10. 27.10. и
28.10.2022. године- 6 дана)
Трајање предавања/курса: шест тренинг дана (бх3 часа)
Начин извршења ycnyre: On line, посредством интернет платформе „Zoom"

Потпис овлашненог лица понуf)ача

ПрИЛозN:
Прилог 1- Изјава 0 испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
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ИЗJABA O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБОР
ПPИBPEДHOГ CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке
Наручилац

TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO

Предмет набавке

CEMИHAPИ, САЈМОВИ, KOHФEPEHЦИJE И ОБУКЕПРЕДАВАЕ6Е- YПPAB1bAF6E ПРОЈЕКТИМА И ОДШТЕТНИ
ЗAXTEBИ HA ГРАЋЕВИНСКИМ ПРОЈЕКТИМА ДPYГИ ДЕО-

PAДИOHИЦA
Ознака и број ННП

HHП 84-22

Објављено на
интернет страници

11.10.2022. године

На

чиоца
Подаци о привредном субјекту

H ази в
Порески

идентификациони

б о' / матични 6 о'

/
/ПИБ/

/МБ/

Ад еса
Поштански 6 о'

га
жава
Теле он
Елект онска пошта
Инте нет ст аница
Да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно
лице или п ед зетник
Подаци о
заступницима
привредног субјекта
(директор или други

заст пник
Облик учествовања
(заокружити)
Учествује ли
привредни субјект
поступку набавке
заједно са другим
привредним
с бектима

у

ПодизвоТјач захтева
непосредно плаТгање

(уписати)

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

%

ДрУги прив.субјект:
Аруги прив.субјект:

Гназив, свдиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.эаступник/
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник!

писати дА или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношТгу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
ЗЈН:
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 ПонуТјач, иопуњава критеријуме за избор привредног
оубјекта, и тo:
2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни оубјект докаже да је упиоан у регистар

привредних оубјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајуни
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни оубјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одреЕјено овлашfiење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатнооти која је предмет набавке или је члан одреfјене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одрег7ене
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): /
Детаљи - број и датум издавањв овлашТгења, дозволе или чланотва и др. (попуњава
ПонуЕјач): /
2.2 Технички и стручни капацитет - спиоак испоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава Понуfјач): /
- Детаљи - референце/друго тражено: /
2.3 Финаноијско - економски квпацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава Понуfјач): /
Детаљи - извештај, извoд или друго: /

Назив понуЕјача
Овлашfгено лице понуђача
Својеручни потпис овлашfiеног лица
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