
ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд                                            О.П. 6/2020 
 

23/31/A 
 

Образац 4 
П О Н У Д А 

Понуда број _____________________ од _________.2020. године  за јавну набавку добара број 
О.П. 6/2020: Уклопљиве корпе, мрежасте од 4 m3, за коју су позив за подношење понуда и 
конкурсна документација објављени дана 05.03.2020. године на Порталу јавних набавки РС, 
Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца.  

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

Назив понуђача : _____________________________________________________________________________ 

Адреса и седиште понуђача: ___________________________________________________________________ 

Структура правног лица (заокружити одговарајуће):  а) микро        б) мало      в) средње       г) велико 

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 

 
Укупна понуђена цена  без ПДВ  износи ______________________ динара. 
 
Укупна понуђена цена  са ПДВ износи _______________________ динара. 
 
Рок важења понуде износи __________  дана од дана отварања понуда (минимум 60  дана). 
 
Рок испоруке укупне количине предметних добара износи __________ дана од дана пријема писаног 
захтева Наручиоца (не дуже од 7 дана). 
 
Место испоруке: Пословни простор Наручиоца, а тачна локација биће дефинисана писаним захтевом.  
 
Гарантни период износи ________ месеци/месеца од дана извршене примопредаје и потписивања Записника 
о квантитативном и квалитативном пријему добара (минимум 24 месеца). 
 
Рок и начин плаћања: Наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати добављачу у року који не 
може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, а на основу достављеног Записника о 
квантитативном и квалитативном пријему предметних добара. 
 
Саставни део понуде је образац структуре цене. 
 
Сви тражени рокови из овог обрасца  морају бити недвосмислено прецизирани,  у супротном уколико 
понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Датум: _______________________ Потпис  Понуђача: 
 
              

 


