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Образац бр. 5 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда број ____________________ од _________.2020. године за јавну набавку број ЈНМВ 
3/2020: Услуге замене стакала на возилима, за коју је позив за подношење понуда објављен 
25.02.2020. године на Порталу јавних набавки РС и на интернет страници ЈКП Градска чистоћа 
Београд. 
 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
 

 

Назив понуђача : _______________________________________________________________________ 

Адреса и седиште понуђача: _____________________________________________________________ 

Матични број:__________________________________________________________________________  

ПИБ: _________________________________________________________________________________ 

Овлашћено лице: _______________________________________________________________________ 

Особа за контакт: _______________________________________________________________________  

е-mail: _________________________________________________________________________________ 

Број телефона: __________________________________________________________________________    

Број телефакса : _________________________________________________________________________ 

Број рачуна понуђача:_____________________________________________________________________ 

 

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 
 

 
Понуда се подноси: (заокружити) 

а) самостално                                 

б) понуда са подизвођачем:                             

 в) заједничка понуда 
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Рок важења понуде износи ________  дана од дана отварања понуда (минимум 60  дана). 

Укупна понуђена цена (збир јединичних цена) без ПДВ по датом обрасцу структуре цена износи 

____________________ динара. 

Начин извршења услуге: сукцесивно, на основу писаног позива Наручиоца, према динамици која је у 
складу са потребама Наручиоца. Наручилац ће предметне услуге потраживати према понуђеним 
јединичним ценама из Обрасца структуре цене до максималног износа од 750.000,00 динара без ПДВ.  
 
Рок за одзив извршиоца услуге износи 1 дан од дана пријема сваког појединачног писаног захтева 
Наручиица. 
 
Рок за извршење услуге износи _______ дана од дана одзива (не дуже од 6 дана). 
 
Место извршења услуге: пословни простор Наручиоца - ЈКП Градска чистоћа Београд, на локацијама 
прецизираним сваким појединачним писаним захтевом Наручиоца. 
 
Гарантни период на извршену услугу износи _______ месеца/месеци од дана извршења услуге и 
сачињавања Записника о извршеној услузи ( не краће од 12 месеци). 

Рок и начин плаћања: Наручилац ће уговорену цену извршене услуге плаћати Извршиоцу услуге у 
року који не може бити дужи од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема исправне фактуре, а 
на основу достављеног Записника о квантитативном и квалитативном пријему извршене услуге. 

Саставни део понуде је образац структуре цена. 

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

 
 

 
Напомена:  
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, 
саставни део обрасца понуде чини и Образац бр. 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац бр. 
7 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди). 
 

 
 

 


