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Образац бр. 4 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда број ____________________ од _________.2020. године за јавну набавку број ЈНМВ 51/2020: 
Услуга микрофилмовања, за коју је позив за подношење понуда објављен 03.07.2020. године на 
Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда 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 (најмање 60 дана):  ______________ дана од дана отварања понуда.  

Цена услуге микрофилмовања, скенирања и индексирања архивске документације по 1 документу 
износи ____________ динара без ПДВ, припадајући ПДВ  у складу са Законом о ПДВ износи 
____________ динара, цена услуге по 1 документу износи ___________ динара са ПДВ. 

Укупна цена услуге микрофилмовања, скенирања и индексирања архивске документације за 835.000 
докумената (оквирна количина) износи _____________ динара без ПДВ, припадајући ПДВ  у складу 
са Законом о ПДВ износи ____________ динара, укупна цена услуге за 835.000 докумената (оквирна 
количина) износи _________________ динара са ПДВ. 

Начин извршења услуге: Понуђач ће  услугу извршавати сукцесивно, према динамици и у обиму у складу 
са потребама Наручиоца. 
Наручилац ће користити предметну услугу до максималног износа од 3.000.000,00 динара без ПДВ. 
 
Понуђач је дужан да преузме документацију у року од 24 часа од момента пријема писаног захтева 
Наручиоца. 
 
Рок за извршење сваке појединачне услуге од дана преузимања износи: 
 
- до 50.000 преузетих докумената - ______ дана ( не дуже од 15 дана), 

- до 150.000 преузетих докумената - ______ дана ( не дуже од 30 дана), 

- преко 150.000 преузетих докумената - ______ дана ( не дуже од 45 дана). 

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 (од-до, око...и сл.), 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. 5 (Подаци о подизвођачу) односно Образац бр. 6 (Подаци о 
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди). 
 

 
 
 
 
 
 


