
Naručitelj: GRAD DUGO SELO, Dugo Selo, J.Zorića 1 
     
Predmet nabave: RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA U ULICI JOSIPA 
                            ZORIĆA 61 (ADAPTACIJA DVORIŠNOG OBJEKTA) 
 

OBVEZNI PONUDBENI LIST – ZAJEDNICA PONUDITELJA 

PONUDA broj: ___________ od _________ 
        

Zajednicu ponuditelja tvore: 
 
TVRTKA – PONUDITELJ 1 (ovlašten za komunikaciju s naručiteljem) 

Naziv:   
Sjedište:  
Matični broj:  
OIB:  
IBAN Žiro-račun:  
Banka:  
Adresa za dostavu pošte  
Kontakt osoba ponuditelja i e-adresa 
za komunikaciju s naručiteljem 

 

Broj telefona:  
Broj faksa:  
Ponuditelj je u sustavu  
poreza na dodanu vrijednost DA ILI NE (zaokruži točan odgovor) 

 
Dio predmeta nabave koji će izvršiti Ponuditelj br. 1  
Vrsta radova  
Vrijednost radova (bez PDV-a)  
Postotni dio  
 

TVRTKA – PONUDITELJ 2 (član zajednice ponduitelja) 
Naziv:   
Sjedište:  
Matični broj:  
OIB:  
IBAN Žiro-račun:  
Banka:  
Adresa za dostavu pošte  
Kontakt osoba ponuditelja i e-adresa 
za komunikaciju s naručiteljem 

 

Broj telefona:  
Broj faksa:  
Ponuditelj je u sustavu  
poreza na dodanu vrijednost DA ILI NE (zaokruži točan odgovor) 

 
 



 
 
Dio predmeta nabave koji će isporučiti Ponuditelj br. 2  
Vrsta radova  
Vrijednost radova (bez PDV-a)  
Postotni dio  
 

TVRTKA – PONUDITELJ 3 (član zajednice ponduitelja) 

Naziv:   
Sjedište:  
Matični broj:  
OIB:  
IBAN Žiro-račun:  
Banka:  
Adresa za dostavu pošte  
Kontakt osoba ponuditelja i e-adresa 
za komunikaciju s naručiteljem 

 

Broj telefona:  
Broj faksa:  
Ponuditelj je u sustavu  
poreza na dodanu vrijednost DA ILI NE (zaokruži točan odgovor) 

 
Dio predmeta nabave koji će isporučiti Ponuditelj br. 3  
Vrsta radova  
Vrijednost radovae (bez PDV-a)  
Postotni dio  
 

 IZNOS  
(u kunama) 

Cijena ponude bez PDV-a  
PDV (25%)  

Cijena ponude s PDV-om  
 
Proučivši dokumentaciju za nadmetanje Grada Dugog Sela, ev.broj BN-53/2018, mi dolje 
potpisani, nudimo izvršenje predmeta nabave sukladno uvjetima iz dokumentacije za 
nadmetanje i primjenjivim propisima, po cijeni obračunatoj na način propisan tom 
dokumentacijom za nadmetanje u iznosu navedenom u ovom obaveznom ponudbenom 
listu, a u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude. 
Jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika su fiksne i nisu promjenjive ni pod kojim 
uvjetima za vrijeme trajanja ugovora. 
Za nuđenje opsega poslova ne tražimo predujam. 
Način plaćanja: 30 dana od dostave računa ovjerenog od naručitelja  
Radove ćemo izvršiti u roku od ___ kalendarskih dana (ne dulje od 30 dana). 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 Ovlaštena osoba za obavljanje poslova voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova  
  

 (ime i prezime, kontakt telefon) 
 
 
 
U__________________, ___________2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Ovlaštena osoba ponuditelja 
(čitko ime i prezime) 

mp Potpis  
ovlaštene osobe ponuditelja 

 
 

Ovlaštena osoba ponuditelja 
(čitko ime i prezime) 

mp Potpis  
ovlaštene osobe ponuditelja 

 
 

Ovlaštena osoba ponuditelja 
(čitko ime i prezime) 

mp Potpis  
ovlaštene osobe ponuditelja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


