
PRILOG 1

Broj ponude: Datum ponude:

Podaci o ponuditelju:

OIB
2 Žiroračun 

(banka)

Adresa

Telefon Telefaks

E-mail

Ime, prezime i funkcija 

osobe/a za potpisivanje 

ugovora o javnoj nabavi

Ime, prezime i funkcija osobe 

za kontakt

Cijena ponude bez PDV-a

Iznos poreza na dodanu 

vrijednost
3

Cijena ponude s PDV-om

Rok valjanosti ponude: 2015. godine

(datum)

1 U slučaju zajedničke ponude popuniti i Dodatak I ponudbenom listu.

2 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

3 Ako ponuditelj njie u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom

PONUDBENI LIST

Naručitelj:

Zajednica ponuditelj (zaokružiti) DA
1                              

NE

Predmet nabave:

ZA PONUDITELJA

Naziv, sjedište i adresa ponuditelja/ člana zajednice 
ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s 

Naručiteljem

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA
                             

NE



1)

Naziv i sjedište člana zajednice 
ponuditelja 

OIB
5 Žiroračun 

(banka)

Adresa

Telefon Telefaks

E-mail

Ime, prezime i funkcija ovlaštene 
osobe/a za potpisivanje ugovora 

o javnoj nabavi

Ime, prezime i funkcija osobe za 

kontakt

Dio ugovora o javnoj nabavi koje 

izvršava član zajednice 
(predmet, količina. Vrijednost 

bez PDV-a/s PDV-om i postotni 

dio)

M.P.

4 Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju članova zajednice ponuditelja. 

5 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

Dodatak I Ponudbenom listu
 4

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA
(priložiti samo u slučaju zajednice ponuditelja)

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti) DA
                             

NE

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)



2)

Naziv i sjedište člana zajednice 
ponuditelja 

OIB
6 Žiroračun 

(banka)

Adresa

Telefon Telefaks

E-mail

Ime, prezime i funkcija ovlaštene 
osobe/a za potpisivanje ugovora 

o javnoj nabavi

Ime, prezime i funkcija osobe za 

kontakt

Dio ugovora o javnoj nabavi koje 

izvršava član zajednice 
(predmet, količina. Vrijednost 

bez PDV-a/s PDV-om i postotni 

dio)

M.P.

6 Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a

 (zaokružiti) DA
                             

NE

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)



OIB
8 Žiroračun

Adresa

Telefon Telefaks

E-mail

Redni 

broj
Predmet Količina

Vrijednost s PDV-

om/bez PDV-a i 

postotni dio

Mjesto

1.

2.

3.

4.

5.

7 Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja. 

8. Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja

Dodatak II Ponudbenom listu 
7

PODACI O PODIZVODITELJIMA
(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima)

Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a

(zaokružiti) DA                             

Usluge, roba i/ili radovi koje će pružiti, 
isporučiti ili izvesti podizvoditelj

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt



Rok pružanja 
usluga/isporuke 

robe/izvođenja 
radova

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima)

    NE


