Obrazac 2

PONUDBENI LIST

Datum ponude: _______________ 2019. godine
Broj ponude: ___________
NARUČITELJ: Općina Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, OIB: 80888897427
Predmet nabave: Izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji krovišta
društvenog doma i prostorija bivše zadruge u Maloj Črešnjevici.
Potpisivanjem ovog ponudbenog lista ponuditelj prihvaća sve opće i posebne uvjete iz Poziva
te se u slučaju odabira njegove ponude obvezuje izvršiti predmet nabave u skladu s tim
odredbama i za cijene navedene u njegovom ponudbenom troškovniku.
A) PODACI O PONUDITELJU:
1. ZAJEDNICA PONUDITELJA (zaokružiti DA1
odgovarajuće)
2. NAZIV (tvrtka) PONUDITELJA ILI
NAZIV (tvrtka) ČLANA ZAJEDNICE
PONUDITELJA (ovlaštenog za
komunikaciju s Naručiteljem)

NE

3. Adresa (poslovno
središte)
4.
5.
OIB2
IBAN
6. Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)
7. Adresa za dostavu pošte
8. Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a
za potpisivanje ugovora
9. Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt
10.
11.
Telefon
Telefaks
12. Adresa e-pošte
13. Sudjelovanje podizvoditelja
B) CIJENA PONUDE:
1. Cijena ponude bez PDV-a
2. Porez na dodanu vrijednost4
3. Cijena ponude s PDV-om

DA

NE

13. Mobitel
DA3

NE

kuna
kuna
kuna

C) ROKOVI I OSTALO
1. Rok valjanosti ponude: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
2. Način plaćanja: Prema uvjetima iz Poziva.
3. Rok početka: Prema uvjetima iz Poziva.
4. Rok završetka: Prema uvjetima iz Poziva.

D) ZAVRŠNI ELEMENTI PONUDE:
1. Ova ponuda i Vaš pismeni prihvat iste, činit će obvezni ugovor.
2. Ovim potvrđujemo da je ova ponuda u skladu s važnošću ponude i jamstvom ponude kako
je traženo u Pozivu.

ZA PONUDITELJA5:

__________________________________
(ime, prezime, funkcija ovlaštene osobe)

M.P.
__________________________________
(potpis ovlaštene osobe)

_________________________________________________________
1
U slučaju zajednice ponuditelja popuniti Dodatak I Ponudbenom listu.
2
Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je
primjenjivo.
3
U slučaju sudjelovanja podugovaratelja obavezno popuniti i priložiti Dodatak II
Ponudbenom listu.
4
Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen istog, mjesto upisa
ostaviti praznim.
5
U slučaju zajednice ponuditelja potpisuje ovlaštena osoba člana zajednice ponuditelja
ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem (nositelj zajedničke ponude) koji je takvim
određen Izjavom o zajedničkoj ponudi koja se prilaže ponudi.

