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Шифра: П02.1-01-01-00-12
ЗAXTEB ЗA ПОНУДУ

Транснафта

верзија: 04_22

Наш број: 11514/1-2022
Датум: 18.10.2022.
ПРЕДМЕТ И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 87-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, KOHФEPEHЦИJE И
ОБУКЕ- AKTYEЛHE TEME ЗЈН
П O H Y Д A '- бр.

од

. године

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

ј предузетник

Технички опис (техничка спецификација услуга):
Теме обуке:
1. Термин:
•
•
•

Прекршаји наручилаца, у складу са чланом 236. и 237. ЗЈН;
Истраживање тржишта и план набавки;
Пракгичан рад на Порталу јавних набавки.

2. Термин:

•
Рокови прописани ЗЈН,
. Истоврсне набавке,
•
Практичан рад на Порталу јавних набавки.
Пожељно је да се први термин обуке одржи 04.11.2022. године у просторијама TPAHCHAФTA AД
ПАНЧЕВО, БјелановиТгева 2, a други наручилац fle у договору са Извршиоцем одређивати
термине и место одржавања обуке (локације Нови Сад или Београд). Обавеза Наручиоца је да
обезбеди опрему за рад. Максималан број учесника који моry присуствовати обуци је 8 учесника,
од којих Tie се двоје обучавати за практичан рад на порталу ЈН.
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Понуду дајемо под следеflим условима:

Р.

HAЗИB

Ј.М.
.М.

Koл.

AKTYEЛHE TEME ЗJH

термин

2

бр
1.

ед. Цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДB-а

Укупна

ПДВ
( ___ %)

цена са
ПДВ-ом

YKYПHO без ПДB-а:

PCД

ПДB (_%):

PCД

УКУПНО са ПДB-ом:

PCД

Извршилац Ће набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2. Група понуђача

3. Ca подизвођачем: проценат извршења

%

Начин и услови nna>iiaњa: У року од
календарских дана од дана издавања/пријема
исправне електронске фактуре, a no реализацији сваког појединачног термина и уз обострано
потписан појединачних 3аписника 0 извршеној услузи.
(Услов: nnafiaњe минимум 15 дана од дана издавања/пријема исправне Е фактуре, a
максимално у складу са важеним 3аконом 0 роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама)
Напомена Авансно плаfiање не прихватамо!
Да ли плаћање иде непосредно подизвођачу: Да He

(заокружити)

Износ који се исплаТгује подизвођачу:

Датум и место извршења услуге: Пожељно је да се први термин обуке одржи 04 11 2022.
године у просторијама ТРАНСНАФТА АД ПАНЧЕВО, Бјелановиfгева 2, a други наручилац he у
дoгoвopy са Извршиоцем одреfјивати термине и место одржавања обуке (локације Нови Сад или
Београд).

Потпис овлашЋеног лица понунача

Прилози:

Прилог 1- Изјава 0 испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
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ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP
ПPИBPEДHOГ CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке
ТРАНСНАФТА AД ПАНЧЕВО

Наручилац
Пpeдмeт набавке

СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕ- АКТУЕЛНЕ
TEME ЗJH

Ознака и број HHП

HHП 87-22

Објављено на
интернет страници
На чиоца

18.10.2022. године
Подаци о привредном субјекту

Назив
Порески

идентификациони
б о 1 матични број
Ад еса
Поштански б о
Г ад
Д 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 у
поступку набавке
заједно са другим
ПрИередНИм
с б ектима
Подизвођач захтева
непосредно планање

/
1ПИБ/

1MB!

(уписати)

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

%

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

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

писати ДA или HE

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношЕгу, да:
1) He постоје основи за искључење Привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
3JH:
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 Понуfјач, испуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, и то:
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 води у земљи у којој привредни субјект има седиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- Да поседује потребно одреfјено овлашпење. односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одреfјене организације, да би
могао да обавља предметну делатност. која је предмет набавке или је члан одреЕјене
организације да би могао да обавља предметну делатност, у складу ca чланом 115. ЗЈН:
1.
2.
3.
4.

Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детаљи - број и датум издавања овлашнења, дозволе или чланства и др (попуњава
ПонуТјач): /
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 Понуfјач): /
Детаљи - референце/друго тражено: /
2.3 Финансијско - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуЕјач): /
- Детаљи - извештај, извод или друго: /

Назив понуfјача

Овлашfгено лице понуђача
Својеручни потпис овлашfгеног лица
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