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Образац бр. 5 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПАРТИЈА 2 
 

Понуда број _______ од ______.2018. године за јавну набавку број ЈНМВ 22/2018 - Резервни делови 
за чистилице SCHMIDT, партија 2:  Усисна црева за возила SCHMIDT, за коју је позив за 
подношење понуда објављен дана 22.03.2018.  на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки 
града Београда и на интернет страници ЈКП "Градска чистоћа". 

Назив понуђача : _____________________________________________________________________________ 

Адреса и седиште понуђача: ___________________________________________________________________ 

Матични број: ___________________________       ПИБ: _________________________________________ 

Овлашћено лице: ____________________________________________________________________________ 

Особа за контакт: ______________________________________ E-mail: _______________________________ 

Број телефона: _________________________________    Телефакс : __________________________________ 

Број рачуна понуђача:
  _______________________________________________________________________ 

Понуда се подноси: (заокружити) 
а) самостално                                            б) понуда са подизвођачем:                                  в) заједничка понуда 

Б) Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима): 
1. Подизвођач: ____________________________________ адреса ____________________________________, 

матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________, 

број телефона: _______________, е-mail:_______________________, број рачуна: _______________________. 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

___________________________________________________________________________________________ 

 2. Подизвођач: ____________________________________ адреса ___________________________________, 

матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________, 

број телефона: ______________, е-mail:________________________, број рачуна: _______________________. 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Подизвођач: ____________________________________ адреса ____________________________________, 

матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: ___________________________, 

број телефона: ______________, е-mail:_______________________, број рачуна: _______________________. 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

____________________________________________________________________________________________ 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 
већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 
укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно) не може бити већи од 50%. 
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В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): 

1.______________________________________________, адреса: _____________________________________, 

матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________,  

особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_____________________________, 

овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________. 

 

2. ____________________________________________, адреса: ______________________________________, 

матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: ____________________,  

особа за контакт: _________________________________________, е-mail:_____________________________,  

овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : _______________________________. 

Укупна понуђена цена без ПДВ  износи _______________________ динара. 

Укупна понуђена цена са ПДВ  износи ________________________динара. 

Рок важења понуде износи   _______________ дана од дана отварања понуда  
(Напомена: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда). 

Рок испоруке износи  _______________ дана од  пријема писаног захтева Наручиоца. (Напомена: рок 
испоруке не може бити дужи од 20 дана.) 

Место испоруке: Пословни простор Наручиоца - ЈКП Градска чистоћа Београд, на локацији дефинисаној 
писаним захтевом. 

Гарантни период износи___________________ месеци од извршене примопредаје (Напомена:гарантни 
период не може бити краћи од 24 месеца) 

Рок и начин плаћања: Плаћање се врши  након извршене испоруке и потписивања пријема робе од стране 
Наручиоца, а у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре. 

Сви тражени рокови из овог обрасца  морају бити недвосмислено прецизирани,  у супротном уколико 
понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Саставни део понуде је образац структуре цена. 
 
 
 
Датум: _______________________                                              

                                                                                                 Потпис и овера печатом понуђача: 
                                                                                                                    м.п. 

                                                                                                                                  _______________________________________ 
 
 

 
 

 


