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КП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, 11050 Београд                                            О.П. 24/2019 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.4 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – партија број 4: материјал за ремонт уређаја за сабијање смећа 

Ред
. 

бр. 
Назив 

Димензије  
(mm) 

Јед. 
мере  

Кол. 
Јединична  

цена  
без ПДВ 

Јединична  
цена  

са ПДВ 

Укупно  
за дату 

количину 
 без ПДВ 

Укупно  
за дату 

количину 
 са ПДВ 

1 2 3 
4 
 

5 6 7 8 = 5 х 6 9 = 5 х 7 

1. 

 

Lim debljine 5 mm, visoko kvalitetan 
čelik HARDOX 450 ili ekvivalent 
Tvrdoća: 425 ÷ 475 [HB] 
Granica elastičnosti(napon tečenja): 
1200[MPa](±5%) 
Zatezna čvrstoća: 1400[MPa](±5%) 
Materijal mora da ima garantovanu 
žilavost na temparaturama do - 40°C, 
ispitanu po standardu ISO EN 148 - 1. 
Površinska zaštita mora da zadovoljava 
standard ISO EN 10163-2  
Tolerancije oblika, dužine i širine prema 
standardu ISO EN 10029 
Tolerancija debljine: -0.3 ÷ +0.5 [mm] 

    1500x3000 mm ком 40 
  

 

 
 

2. 

Lim debljine 4 mm, visoko kvalitetan 
čelik HARDOX 450 ili ekvivalent 
Tvrdoća: 425 ÷ 475 [HB] 
Granica elastičnosti(napon tečenja): 
1200[MPa](±5%) 
Zatezna čvrstoća: 1400[MPa](±5%) 
Materijal mora da ima garantovanu 
žilavost na temparaturama do - 40°C, 
ispitanu po standardu ISO EN 148 - 1. 
Površinska zaštita mora da zadovoljava 
standard ISO EN 10163-2  
Tolerancije oblika, dužine i širine prema 
standardu ISO EN 10029 
Tolerancija debljine: -0.3 ÷ +0.4 [mm] 

1500x3000 mm ком 60 
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3. 

Lim debljine 3 mm, visoko kvalitetan 
čelik HARDOX 450 ili ekvivalent 
Tvrdoća: 425 ÷ 475 [HB] 
Granica elastičnosti(napon tečenja): 
1200[MPa](±5%) 
Zatezna čvrstoća: 1400[MPa](±5%) 
Materijal mora da ima garantovanu 
žilavost na temparaturama do - 40°C, 
ispitanu po standardu ISO EN 148 - 1. 
Površinska zaštita mora da zadovoljava 
standard ISO EN 10163-2  
Tolerancije oblika, dužine i širine prema 
standardu ISO EN 10029 
Tolerancija debljine: -0.3 ÷ +0.4 [mm] 

1500x3000 mm ком 30 
  

 

 

Укупно динара без ПДВ:  

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  

Укупно динара са ПДВ:  

 
Упутство за попуњавање обрасца: 
      Колона 7: Уписати јединичну цену без ПДВ, 
      Колона 8: Уписати јединичну цену са ПДВ, 
      Колона 9: Уписати укупну цену за дату количину без ПДВ( количина х јединична цена без ПДВ  (5х6) 
      Колона 10: Уписати укупну цену за дату количину са ПДВ (количина х јединична цена са ПДВ (5х7). 
Напомене: 

  ТАБЕЛА МОРА БИТИ У ПОТПУНОСТИ ПОПУЊЕНА - као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је 
предвиђено у табели. 

  У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, 
тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке). 

 
 
 
  Датум:____________2019.године 
 

Потпис и овера печатом понуђача 

 


