
ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, 11050 Београд                                  О.П. 79/2017 

 38/46-А 

 
Образац 9 

 П О Т В Р Д А    К У П Ц А  

за јавну набавку број О.П. 79/2017: систем за мерење и праћење запремине попуњености судова 

за рециклажни и комунални отпад 

Назив и седиште Купца: ___________________________________________________________ 

Улица и број: _____________________________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________________________ 

Матични број: _______________________________  ПИБ: ______________________________ 

 
ПОТВРДА 

Којом потврђујем да је  
 
 

Подносилац понуде _____________________________________________________________                  
(назив и седиште подносиоца понуде) у претходне три године до дана објављивања позива за 
подношење понуда за јавну набавку број О.П. 79/2017: систем за мерење и праћење запремине 
попуњености судова за рециклажни и комунални отпад: 
 
ЗАОКРУЖИТИ ОДГОВАРАЈУЋЕ: 
 
а) за потребе Наручиоца/купца квалитетно и у уговореном року извршио продају, услугу одржавања 
и сервиса опреме у периоду не краћем од 6 месеци по уговору/фактури број ____________________ 
од_______________године, у вредности од ___________________ динара без ПДВ (минимално 

2.000.000,00 динара без ПДВ). 
 
Период реализације уговора _____________________________________________. 
 
б) за потребе Наручиоца/купца квалитетно и у уговореном року извршио продају, услугу одржавања 
и сервиса опреме у периоду не краћем од 6 месеци по уговору/фактури број _____________________ 
од_______________године, у вредности од ___________________ динара без ПДВ (минимално 

2.000.000,00 динара без ПДВ). 
 
Период реализације уговора _____________________________________________. 
 
 
Потврда се издаје на захтев подносиоца понуде ____________________________________________ 
(уписати назив подносиоца понуде) ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број О.П. 
79/2017: систем за мерење и праћење запремине попуњености судова за рециклажни и 
комунални отпад, коју је расписало ЈКП Градска чистоћа Београд, које у својству Наручиоца има 
право да код издаваоца потврде изврши накнадну проверу података садржаних у потврди, и у друге 
сврхе се не може користити. 
 

Да су подаци тачни, својим печатом и потписом потврђује: 
 

 Датум:                                Потпис и овера овлашћеног  
                                                                                               лица издаваоца потврде: 

 
     ___________________                            м.п.                      _____________________________ 

 
Напомене:  
- Саставни део Обрасца потврде су: фотокопије пратећих уговора (или фактура) и записник о 
примопредаји или други одговарајући доказ о примопредаји 
- У случају потребе, овај образац фотокопирати у потребном броју примерака. 


