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Haw бpoj: 12666/1-2022
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ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: ННП 92-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И
ОБУКЕ- ПЛАНИРАЕ6Е И И36EWTABAFbE У JП И JKП - СМЕРНИЦЕ ЗA 2023 ГОДИНУ И

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
П 0 H У I1 A - бп_

nn

гплине

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

микро

мало

средње

велико

физичко лице

ј предузетник

Технички опис (техничка спецификација услуга):
Прогдам обуке:
1) Нове смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, коју су
усвојене на седници владе 20.10.2023, односно трогодишњег програма пословања за
период 2023-2025
•
Смернице за израду годишњег програма пословања
•
Измене и допуне годишњег програма пословања — израда и садржина
•
Усклађеност годишњих планова пословања са дугорочним и средњорочним плановима
и могуfiност евентуалних измена и допуна
2) Дигитализација процеса планирања и извештавања
•
Представљање Web апликације — информационе платформе за планирање и
извештавање
•
Представљање рада у софтверу
•
Обавезе оснивача јавних предузеflа и јавних предузеТга приликом достављања
тромесечних извештаја
•
Рокови, начин и прелазни период за прелазак на извештавање путем информационне

платформе
3) Корпоративно управљање и стратегија државног власништва
•
Корпоративно управљање у јавним предузенима — досадашња пракса
•
Scorecard корпоративног управљања
•
Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима у власништву
Републике Србије и припрема новог правног оквира.

Захтев за понуду за ннП 92-22
Страна 1 од 4

Шифра: П02.1-01-01-00-12

1
'
!'

ЗAXTEB ЗA ПОНУДУ

Транснафта

Верзија: 04_22

Понуду дајемо под следеfiим условима:
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Обука- Планирање и
извештавање у JП и
JKП — смернице за
2023. и дигитализаци'а

Koтизaциja
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YKYПHO без ПДB-а:

PCД

ПДB (_%):

PCД

УКУПНО са ПДB-ом:

PCД

Наручилац Ће набавку извршити (заокружити):
1.Самостално 2. Група понуЕјача

3. Ca подизвоТјачем: проценат извршења

%

Начин и услови плаfiања: У року од
календароких дана од дана издавања/пријема
исправне електроноке фактуре, a no реализацији уолуге и уз обострано потписан Записник 0
извршеној услузи.
(Услов: nnafiaњe минимум 15 дана од дана издавања/пријема исправне Е факryре, a
максимално у складу са важеним Законом 0 роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама)
Напомена : Авансно планање не прихватамо!
Да ли плаfiање иде непосредно подизвоЕјачу: Да He (заокружити)
Износ који се иоплаfiује подизвоТјачу:
Датум и начин извршења обуке: 18.11.2022. године, путем ЗООМ платформе. Настава мора
бити у реалном времену, са мoryFiнowTiy поотављања питања.

Потпис овлашЋеног лица понуfјача

Прилози:
Прилог 1- Изјава 0 испуњенооти критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
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ИЗJABA O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP
ПPИBPEДHOГ СУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке
Наручилац
Предмет набавке

TPAHCHAФTA AД ПAHЧEBO
CEMИHAPИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕ- ПЛАНИРАЕbЕ
И ИЗВЕШТАВАЕ6Е Y JП И JKП - CMEPHИЦE ЗA 2023 ГОДИНУ И

ИГИTAЛИЗAЦИJA
Ознака и број HHП

HHП 92-22

Објављено на
интернет страници

08.11.2022, године

Наручиоца
Подаци о привредном субјекту
Назив
Порески
идентификациони
6 о' / матични 6 о'

1ПИ61

/

1МБ/

Адреса
Поштански б 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 у
посryпку набавке
ЗајеДн0 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:

lназив, седиште, адреса, матични бројlПИБ, зак.заступникl
/назив, седиште, адреса, матични број7ПИ6, зак.заступник/

Подизвођач захтева

непосредно плаfiање

писати ДА или HE)

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношЕгу, 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, испуњава критеријуме за избор привредног
оубјекта, и тo:
2.1 Испуњеноот уолова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је уписан у регистар

привредних оубјеката, оудски регистар, профеоионални регистар или други одговарајуfiи
регистар, ако се такав регистар вoди 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 одреЕјене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одреЕјене
органиэације 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 ПонуfЈач): /
Детаљи - број и датум издавања овлашнења, дозволе или чланотва и др. (попуњава
Понуђач): /
2.2 Технички и стручни капацитет - списак иопоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
Опио захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детаљи - референце/друго тражено: /
2.3 Финансијоко - економски капацитет, у складу са чланом 116. ЗЈН:
Опио захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детаљи - извештај, извод или друго: /
-

Назив понуЕјача
Овлашfiено лице понуЕјача
Својеручни потпио овлашЕгеног лица
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