
Obrazac 1.  PONUDBENI LIST

Predmet nabave: 

Evidencijski broj nabave: E-MV-7/2015

Broj ponude: Datum ponude: 

Naručitelj: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 

ENERGETSKU UČINKOVITOST

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

OIB 85828625994

IBAN HR6323900011100314066

Odgovorna osoba Naručitelja:  direktor Sven Müller, dipl.ing.građ.
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Naziv ponuditelja ili naziv 

člana zajednice ponuditelja: 

OIB: *

Adresa (poslovno sjedište):

Adresa za primanje pošte: 

Adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte: 

Internet adresa: 

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude: 

Tel: Fax: 

IBAN

Poslovna banka: 

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora:

Ime, prezime i funkcija osobe zadužene za praćenje realizacije ugovora:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE

2 **

Naziv ponuditelja ili naziv 

člana zajednice ponuditelja: 

OIB: *

Adresa (poslovno sjedište):

Adresa za primanje pošte: 

Adresa e-pošte ponuditelja ili službe ovlaštene za zaprimanje pošte: 

Internet adresa: 

Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude: 

Tel: Fax: 

IBAN

Poslovna banka: 

Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za potpisivanje:

Ponuditelj je u sustavu PDV-a: DA NE

Sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu 

telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj 

elektroničkoj komunikacijskoj mreži i kontakt 

centra 0800

1



* ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

** u slučaju većeg broja članova zajednice ponuditelja, Ponuditelj može dodati potreban broj rubrika u ponudbeni list

Član zajednice ponuditelja koji je 

ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:

Cijena ponude, bez PDV-a: kuna

Porez na dodanu vrijednost:          % kuna

Cijena ponude, s PDV-om: * kuna

a u skladu s troškovnikom  koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.

Rok na koji se sklapa okvirni sporazum : 2 godine

Rok izvršenja predmeta nabave: kontinuirano tijekom 24 mjeseca

Rok, način i uvjeti plaćanja: sukladno točki 20. Dokumentacije za nadmetanje

Rok valjanosti ponude: minimalno 60 dana od dana otvaranja ponuda

Podizvoditelj **

Naziv podizvoditelja, skraćeni naziv tvrtke: 

OIB: 

Adresa (poslovno sjedište):

Poslovni (žiro) račun:

Poslovna banka: 

Podizvoditelj (označiti potrebno): izvodi radove isporučuje robu pruža usluge

Predmet

Količina

Vrijednost

Mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga: 

Rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga: 

Navedeni podaci će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi, a plaćanje će se izvršiti

neposredno podizvoditelju. 

Ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja: ***

m.p. Ime i prezime: 

Potpis: 

* ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za 

upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez 

PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. 

** u slučaju većeg broja članova zajednice ponuditelja ili podizvoditelja, može se dodati potreban broj rubrika u ponudbeni list

*** ako ponuditelja zastupa zakonski zastupnik s najmanje još jednom osobom, ponudu ovjeravaju obje ovlaštene osobe

Proučivši Poziv na dostavu ponuda naručitelja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

mi dolje potpisani nudimo telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj

mreži i kontakt centar 0800 sukladno uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda te primjenjivim

propisima, po cijeni obračunatoj na način propisan tim pozivom u iznosu od:
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