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Prilog 6-PONUDBENI LIST – EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 1/2020 

Broj ponude:   

Mjesto i datum ponude:  

1. PREDMET NABAVE 

Naziv predmeta nabave 

Nabava usluga izrade projektne dokumentacije za 

Prijavu na Poziv “Povedanje energetske učinkovitosti i 

korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim 

industrijama”, KK.04.1.1.03 

 

 

 

 

 

 energije u proizvodnim industrijama”, KK.04.1.1.03 

2. NARUČITELJ 

Naziv i sjedište Naručitelja 
Saponia d.d.  

Matije Gupca 2, 31 000 Osijek 

IBAN HR0523600001101298413 

3. PONUDITELJ  

ZAJEDNICA PONUDITELJA (ZAOKRUŽITI): DA NE 

*1. Naziv i sjedište Ponuditelja ili naziv 

člana zajednice ponuditelja 
 

Adresa (poslovno sjedište)  

OIB**  

Broj poslovnog računa, IBAN, banka  

Navod o tome je li Ponuditelj u sustavu 

poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti) 
DA NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba Ponuditelja  

Broj telefona  

*2. Naziv i sjedište Ponuditelja ili naziv 

člana zajednice ponuditelja 
 

Adresa (poslovno sjedište)  

OIB**  

Broj poslovnog računa, IBAN, banka  

Navod o tome je li Ponuditelj u sustavu 

poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti) 
DA NE 

Adresa za dostavu pošte  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba Ponuditelja  
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Broj telefona  

Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten 

za komunikaciju s naručiteljem 
 

4. CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE 

Proučivši Poziv na dostavu ponuda Naručitelja, mi dolje potpisani nudimo cijenu za gore navedeni 

predmet nabave sukladno uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda i primjenjivim propisima, po cijeni 

obračunatoj na način propisan tim Pozivom na dostavu ponuda u iznosu od: 

Cijena ponude (bez PDV-a) kuna 

Iznos PDV-a kuna 

Ukupna cijena ponude (s PDV-om) kuna 

a u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude. 

5.  ROK VALJANOSTI PONUDE 
Najmanje 60 dana od dana određenog za dostavu 

ponude 

6. PODUGOVARATELJ (ukoliko je primjenjivo) 

*1.Naziv podugovaratelja, skradeni naziv 

tvrtke 
 

Adresa (poslovno sjedište)  

OIB  

Broj poslovnog računa, IBAN, banka  

Predmet  

Količina  

Vrijednost/postotni udio  

Navedeni podaci de biti obvezni sastojci Ugovora. 

 

 
 
 

Osoba ovlaštena za zastupanje Ponuditelja 

 
 

________________________________________ 

(Ime i prezime, potpis) 

 
 

*      u slučaju vedeg broja članova zajednice ponuditelja ili podugovaratelja, Ponuditelj može dodati potreban 

broj rubrika u ponudbeni list  

**    ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo 

Napomena: ako Ponuditelj nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, 

upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto 

predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno. 

 


