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                           ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

ГОРИВО БР. Ј.Н 11/13-С 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________  

                                                                                           ( име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              ( име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

-   тел/факс______________е-маил_______________ 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности  добара – гориво, 

објављеног дана _____________. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како 

следи: 
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Редни.бр. Опис предмета 

набавке 

Јед.мере Оквирне 

количине (цца) 

Јед.цена  

без пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

1. Безоловни моторни 

бензин (БМБ 95)-

Евро премијум 
 

Лит 57.000   

2. Евро дизел Лит 245.000   

3. AD Blue лит 500   

 

 

- Укупна понуђена цена на бази оквирних количина износи 

_____________________ (словима ___________________________) без пдв-а. 

- Начин плаћања: налог за пренос. 

- Рок плаћања___________дана од дана пријема исправног рачуна (не може бити 

краћи од 15 дана) 

- Рок издавања компанијских кредитних картица________ дана од дана 

пријема спецификације од стране Наручиоца, односно измене спецификације. 

- Начин евидентирања  испоруке: компанијске кредитне картице 

- Место испоруке: пумпне станице понуђача на територији Р. Србије 

- Рок важења понуде: ________ дана (минимум 90 дана) од дана отварања понуде.               

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, 

као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

_______________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
                                                 

 

 

Понуду дајем (заокружити): 

 

 

а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

 

 

Место и датум  ___________________         

 

                                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                                                                                                        

                                                                            ________________________________   

                                                          М.П 

 
 
 
 
 
 


