
 

 

PRILOG I – PONUDBENI LIST 

 

Broj nabave: 02/2019-IKT2 

NAZIV NABAVE: Nabava, implementacija i integracija sustava poslovne inteligencije i 
skladišta podataka s odgovarajućim pravima korištenja 

 
1. Naziv (tvrtka) i sjedište ponuditelja 

Ponuditelj:  

Adresa:  

OIB:  

IBAN:  

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA                    NE 

Adresa za dostavu pošte:  

E-mail adresa:  

Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-
pošta: 

 

 

2.   Cijena ponude* 

Cijena ponude u HRK bez PDV-a:  

Iznos PDV-a:  

Cijena ponude u HRK s PDV-om:  

 

      3.  Rok valjanosti ponude 

Rok valjanosti ponude, računajući od 
isteka krajnjeg roka za dostavu 
ponude  

 

 
 
* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene 
ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu 



predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za 
upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 
 
 
 
 
 
U ______________, __,__.2019.     ZA PONUDITELJA: 

             ________________________________ 

        (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za  
        zastupanje gospodarskog subjekta) 
 

 

 

 

 

 

 

Ponudbeni list; DODATAK 1 – PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA (samo u 
slučaju zajedničke ponude)  

1.  Naziv (tvrtka) i sjedište člana zajednice ponuditelja  

1) Član zajednice ponuditelja:   

Adresa:     

OIB:    

IBAN:    

Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):  DA                    NE 

E-mail adresa:  

Kontakt osoba člana zajednice, telefon, 
faks, e-pošta: 

  



Dio ugovora koji će izvršavati član 
zajednice ponuditelja (navesti predmet, 
vrijednost bez PDV-a i postotni dio):  
 

  

  

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA: 

         ________________________________ 

        (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za  
        zastupanje gospodarskog subjekta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponudbeni list; DODATAK 2 – PODACI O PODIZVODITELJIMA 

(samo u slučaju da se dio ugovora ustupa podizvoditeljima) 

1. Naziv (tvrtka) i sjedište podizvoditelja 

1) Podizvoditelj:  

Adresa:  

OIB:  

IBAN:  

Podizvoditelj u sustavu PDV-a 
(zaokružiti): 

DA                    NE 

E-mail adresa:  

Kontakt osoba podizvoditelja, telefon, 
faks, e-pošta 

 

Dio ugovora koji će izvršavati 
podizvoditelj (navesti predmet, 

 



vrijednost bez PDV-a i postotni dio): 

         

        ZA PODIZVODITELJA: 

         ________________________________ 

        (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za  
        zastupanje gospodarskog subjekta  
        podizvoditelja) 

 

 

 

 


