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Заводни број: fi~~3~/~
Датум: Q2$_ Ао . ZG2L ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 89-22 CEMИHAPИ, CAJMOBИ, кОНФЕРЕНЦИЈЕ И
OБYKE — OБYKA ЗA ПОЛАГАЕbЕ ИCПИTA ЗA ДОБИЈАЕ6Е ЛEЦEHЦE ЗA ИЗPAДY ПPOЦEHE
РИЗИКА OД кАТАСТРОФА И ПЛAHA ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЕ6А

П O H Y д A - 6p.
Назив пон ача:
Ад еса:
Име и п еэиме особе за контакт:
Елект онска пошта:
Телефон / Телефакс:

. године

од

ПИБ:
Матични б ој:
Текући ач н:
Пословна банка
Врста правног лица:
(эаокружити)

микро

мало

средње

велико
ј предузетник

физичко лице

CEMИHAPИ, САЈМОВИ, кОНФЕРЕНЦИЈЕ И OБYKE — О6УКА ЗA ПОЛАГАЕ6Е ИCПИTA ЗA
ДОБИЈАн6Е ЛEЦEHЦE ЗA ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ PИЗИKA ОД кАТАСТРОФА И ПЛAHA
ЗАШТИТЕ И CПACABAFbA
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Семинари, сајмови, конференције
и обуке — Обука за полагање
испита за добијање лиценце за
израду процене ризика од

- с

••

в

Полазник

5

-

Полазник

5

-

катастрофа и плана заштите и
спасавања
2

Полагање испита за добијање
лиценце

ипис и специерикација предмета, услови успоруке и иэвршења
Циљ обуке — обука има за циљ стицање или подизање нивоа знања из области смањења риэика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и знања потребних за израду процене риэика и
планова заштите и спасавања, у складу са прописима који третирају ова пиања, ујадначавање и
стандардизацију њиховог рада на целој територији Републике Србије.
Трајање обуке — Обука за потребе полагања испита за лиценцу за израду процене риэика од
катастрофа и плана заштите и спасавања се организује у трајању од 5 дана, и минимум 32 часа.
Обуку организују и спроводе провредна друштва, односно друга правна лица која су овлашпена за
органиэовање и спровоТјење ове обуке од стране Министарства унутрашњих послова. Овлашflено
правно лице за организовање и спровоТјење обуке је дужно да, у складу са Законом, обезбеди
oдroeapajyfie кадровске и материјално — техничке услове за организацију, спровоfјење обуке и
полагање испита.
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Програм обуке састоји се од три наставне теме:
1. Систем заштите и спасавања
2. Процена ризика од катастрофа
3. План заштите и спасавања
flnuvnv naieмn nnn спепеfiим ислпвима
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J.M.

Kon.

Полазник

5

Полазник

5

HAЗИB
Семинари, сајмови,
конференције и обуке —
Обука за полагање испита
за добијање лиценце за
израду процене риэика од
катастрофа и плана
заштите и спасавања
Полагање испита за
добијање лиценце
УКУПНО без ПДB-а:
ПДB
YKYПHO са ПДB-ом:

Јед'

а

без
ПДB-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

Наручилац Fie набавку извршити (заокружити):
3.Са подизвоТјачем
1.Самостално 2. Група понуЕјача

ПДB

Укупна
цена са
ПДB-ом

%

Начин и услови плаfiања :
( Плаfiање минимум 15 дана од дана издавања/пријема исправне Е факryре, a максимално у
складу са важеЕгим Законом. Плаfiање је сукцесивно, плаflање обуке након извршене услуге, a
плаТгање пријаве испита no стицању услова за исти).
Напомена : Авансно плаflање не прихватамо!
Да ли плаflање иде непосредно подизвођачу: Да He (заокружити).
Износ који се исплаfiује подизвог7ачу:
Место, датум и начин иэвршења услуге:
(Прихватљив датум извршења услуге за наручиоца је 14.1 1.-uг.1г.гuгL године у
трајању oд 5 (neT) дана).

Потпис овлашненог лица понуЕјача
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ИЗЈАВА O ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР
ПPИBPEДHOГ СУБЈЕКТА
Подаци 0 поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке

Ознака и б о' HHП
Објављено на
интернет страници
На

TPAHCHAФTA АД ПAHЧEBO
Семинари, сајмови, конференције и обуке — Обука за
полагање испита за добијање лиценце за израду процене
изика од катаст о а и плана заштите и спасавања
HHП 89-22
25.10.2022. године

чиоца

Подаци 0 п ив едном с б'ект
Назив
Порески
идентификациони
1ПИБ1
б о' / матични б о'
Ад еса
Поштански б о'

/

1МБ1

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
заст пник

Облик учествовања
заок

(име и преэиме директора или другог засryпника)
1.Самостално

2. Група понуfјача

З.Са подизвоТјачем

жити

Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим

Други прив.субјект:
Други прив.субјект:

ПрИвреДНИм

с б'ектима
ПодизвоЕјач захтева
непосредно плаfiање

/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

писати ДA 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)
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( Напомена: ако понуђач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за иокључење:
2) Привредни субјект—даље Понуђач, испуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, и тo:
2.1 Иопуњеност условв за обављање профеоионалне 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 оедиште, у
складу са чланом 115 ЗЈН.
- да поседује потребно одређено овлашТгење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одређене органиэације, 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.
2.
3.
4.

Опис захтева (попуњава Наручилац):
Докаэ (попуњава Наручилац):
Одговор (попуњава Понуђач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - број и датум издавања овлашнења, дозволе или чланства и др. (попуњава
Понуђач):

(Напомена: Уколико понуђач поседује овлашЕгење, дозволу или чланство иэ чланв 115.
став 2. ЗЈН, и ако је та доэвола потребна за извршење предмета набавке).
2.2 Технички и стручни капацитет - описак иопоручених добара/извршених
уолуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњавв Наручилац):
Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава Понуђач): ДA / HE (заокружити),
- Детаљи - референце/друго тражено :

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

Назив понуђача
Овлашfгено лице понуђача
Својеручни потпис овлашненог лица
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