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Na temelju članka 7. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine 
Petrijevci“ broj 2/17) i članka 52. Statuta Općine Petrijevci („Službeni glasnik Općine Petrijevci“ broj 1/18), 
Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci dana, 22. listopada 2018. godine upućuje 

 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 
ZA NABAVU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE 

PETRIJEVCI TIJEKOM 2019. GODINE 
 

1.  Podaci o naručitelju: 
OPĆINA PETRIJEVCI 
Petrijevci, Republike 114 
OIB: 94156491645,  MB  0462080 
Tel:  031/395-620,  
Fax:  031/395-115 
renata.pilgermayer@petrijevci.hr,  

 
2. Osoba naručitelja zadužena za komunikaciju s ponuditeljima  

Sve obavijesti u svezi ovoga postupka jednostavne nabave mogu se dobiti svaki radni dan (8,00 do 14 
sati) u Jedinstvenom upravnom odjelu od Renate Pilgermayer, ing.građ  putem tel.  031/395-620, ili 
mail-a: renata.pilgermayer@petrijevci.hr.  

 
3. Opis predmeta nabave:    

NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU I OBJEKTE U VLASNIŠTVU OPĆINE 
PETRIJEVCI 

      CPV  oznaka   -    65300000    
             Naziv iz jedinstvenog rječnika javne nabave:  Distribucija električne energije i povezane usluge  

 
4. Sukob interesa: 

Sukladno članku 76. stavak 2. točka 1. odgovorna osoba Naručitelja – načelnik Općine, Ivo Zelić je u 
sukobu interesa s ovim gospodarskim subjektima: 

- OPG Ivo Zelić, OIB 88573729990, Republike 206, Petrijevci i   

- OPG Matko Zelić, OIB 30813112656, Republike 206, Petrijevci, 

a Zamjenik načelnika – Đuro Petnjarić s OPG Đuro Petnjarić, MBPG 0019631, Školska 21, Satnica  

 
Nema gospodarskih subjekata s kojima Naručitelja u ovome predmetu nabave ne smije sklapati ugovor 
u smislu odredbi članka 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) u svojstvu ponuditelja, člana 
zajednice ponuditelja i podugovaratelja. 
 
Predstavnici naručitelja su u sukobu interesa s određenim gospodarskim subjektima i to su: 

- AEPG d.o.o. Petrijevci, Kolodvorska 61, Petrijevci,  

- Martina Furlan, Odvjetnik, Šamačka 9, Osijek, 

 
Iz uvida u poslovnu djelatnost navedenih gospodarskih subjekata proizlazi da nemaju djelatnost, niti 
interes u ovom predmetu nabave te imenovani predstavnici naručitelja nisu u sukobu interesa. 
 

5. Postupak nabave: 
Na temelju procijenjene vrijednosti predmeta nabave odabrana je jednostavna nabava sukladno Odluci 
o provedbi postupaka jednostavne nabave. 
 

mailto:renata.pilgermayer@petrijevci.hr


  

Poziv za dostavu ponuda biti će upućen na adrese dva ponuditelja i objavljen na internetskoj stranici 
Općine www.petrijevci.hr. 
 

6. Predmet nabave 
Predmet nabave je nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci 
tijekom 2019. godine (01. siječnja  2019. – 31. prosinca 2019. godine). 
 
Predmet nabave nije podijeljen na grupe. 
 
Ponuditelji su obvezni ponuditi cjelokupan predmet nabave sukladno Troškovniku u prilogu Poziva. 
 
Količina predmeta nabave je okvirna na godišnjoj razini, a računi će se ispostavljati temeljem stvarne 
potrošnje električne energije. 
 
Alternativne ponude nisu dopuštene. 

 
7. Procijenjena vrijednost nabave: 

Procijenjena vrijednost nabave je do 120.000,00 kn. 
 

8. Tehnička specifikacija, vrsta, kvaliteta, opseg i količina : 
Tehničke specifikacije predmeta nabave s opisom i količinama nalaze se u Troškovniku  koji se nalazi u 
prilogu i čini sastavni dio ovog Poziva.   
 
Obračun električne energije izvršit će odabrani ponuditelj temeljem mjernih podataka koje će utvrditi 
operator distribucijskog sustava na obračunskim mjernim mjestima navedenim u Popisu mjernih mjesta, 
sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“ broj 
85/15) i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava ((„Narodne novine“ broj 36/06). 
 
Ponuditelj se obvezuje izvršavati sve obveze glede opskrbe električnom energijom sukladno Zakonu o 
tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 22/13, 95/15, 102/15, 68/18) i Općim uvjetima za 
korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“ broj 85/15) te drugim propisima koji 
reguliraju opskrbu električnom energijom.  
 

9. Mjesto isporuke: 
Područje Općine Petrijevci – odnosno mjerna mjesta Naručitelja (vidljivo u Popisu u prilogu). 

 
10. Rok početka i završetka obavljanja usluge tj. trajanja ugovora: 

S odabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o opskrbi električnom energijom na razdoblje od 12 
mjeseci (kalendarska godina – 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine). 
 
Odabrani ponuditelj se obvezuje obavljati kontinuiranu opskrbu električnom energijom tijekom 24 sata 
kroz razdoblje trajanja ugovora, osim u slučajevima više sile sukladno Zakonu o energiji („Narodne 
novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15). 
 
Način preuzimanja električne energije je priključenje na mrežu bez prekida napajanja i kontinuirana 
isporuka bez prekida tijekom trajanja ugovora. 
 

 
11. Način izračuna cijene, sadržaj cijene i način promjene cijene: 

Cijena ponude određuje se sukladno zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju odnose na tržištu 
električne energije. 

http://www.petrijevci.hr/


  

 
Iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije 
prikazuje se odvojeno od cijene ostalih obračunskih elemenata, kao zasebna stavka u troškovniku, u 
skladu s Odlukom o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju („Narodne 
novine“ broj 87/17). 
 
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude su uračunati svi popusti, 
bez PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 

 
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama, a piše se brojkama i slovima. Ako se iznosi u 
brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen u slovima.  

 
Ponuditelj je obvezan ponuditi kompletnu uslugu.  Ponude u kojima nije ponuđena kompletna usluga 
biti će ocijenjene kao neprihvatljive i neće se razmatrati. 
 

 
12. Valuta ponude: 

Cijena ponude mora biti istaknuta u kunama. 
 
 
13. Rok, način i uvjeti plaćanja: 

Ponuditelj će naručitelju obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje koje iznosi 30 dana 
+/- 3 dana po ispostavljenom računu, a na temelju stvarne potrošnje električne energije.  

 
Plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljenog računa za izvršenu isporuku. 

 
Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja. 
 

14. Troškovnik 
Troškovnik se nalazi u prilogu ovoga Poziva i čini njegov sastavni dio. 
 
Ponuditelj popunjava troškovnik koji se nalazi u prilogu ovoga Poziva, na način da upiše jediničnu cijenu 
i ukupnu cijenu, zaokruženu na dvije decimale, za svaku stavku troškovnika te upisati cijenu ponude bez 
PDV-a, sam PDV-e i ukupnu cijenu s PDV-om, sukladno ponudbenom listu. 
 

15. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata (ponuditelja) i dokazi sposobnosti   
Kako bi dokazao svoju pravnu i poslovnu sposobnost sudjelovanja u postupku jednostavne nabave, 
ponuditelj je dužan obvezno dostaviti dokumente kojima dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje: 

 

• Izjava o nekažnjavanju koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 
subjekta, za sebe i za gospodarski subjekt, a kojom dokazuje da gospodarski subjekt ili osoba 
ovlaštena za zastupanje istog nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela: a) sudjelovanje u 
zločinačkoj organizaciji (članak 328. i 333.); b) korupciji (članak 252., 253., 254., 291., 292., 293., 
294., 295., 296., 294a., 294b., 337., 338., 343., 347., 348.); c) prijevara (članak 236., 247., 256., 
258., 224., 2943., 286.); d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima (članak 
97., 99., 100., 101., 102., 169., 169a., 169b.); e) pranje novca ili financiranje terorizma (članak 98., 
265., 279.); f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima (članak 106., 175. iz Kaznenog zakona 
„Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 
110/07, 152/08, 57/11, 77/11, 143/12) 

• Potvrda porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 
objave Poziva za dostavu ponuda, kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih 



  

poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom 
zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja. 

• Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili 
odgovarajuća potvrda, kojom gospodarski subjekt dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne 
nabave.   

• Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je izdala 
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), odnosno odgovarajuće tijelo prema sjedištu 
gospodarskog subjekta.  
Predmetna dozvola mora pokrivati razdoblje trajanja ugovora o nabavi. 
Navedenim dokazom ponuditelj dokazuje da je ovlašten za isporuku električne energije te da mu je 
omogućeno opskrbljivanje potrošača električnom energijom. 

 
Dokazi ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca prije objave Poziva, osim Potvrde porezne uprave, koja 
ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Poziva. Sve dokumente koje naručitelj zahtjeva, 
ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici i takvi dokazi ne mogu biti razlog odbijanja ponude. 
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.  
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji 
dostavili, naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od odabranog ponuditelja zatražiti da u 
roku od pet (5) dana dostavi izvornike ili ovjerene preslike dokumenata. 
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije dostavio neki od traženih dokaza o 
sposobnosti ili je dostavio lažne podatke. 

 
 
16. Jamstvo:  

Potrebno je dostaviti: 
16.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude. 

Ponuditelj uz ponudu treba dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice u 
iznosu  5.000,00 kuna. 
Jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti će se ponuditelju najkasnije u roku od 30 dana od dana 
konačnosti odluke o odabiru, ako je neiskorišteno. 

16.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 
Ponuditelj s kojim naručitelj sklapa ugovor obvezuje se uz potpisivanje ugovora dostaviti 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% od ukupne cijene, u obliku ovjerene 
bjanko zadužnice od javnog bilježnika u roku 8 dana od dana prijema Ugovora na potpisivanje.    
Ako ponuditelj ne vrati potpisani ugovor i ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u 
navedenom roku, naručitelj će smatrati da je ponuditelj odustao od ugovora. 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora imati rok valjanosti jednako roku valjanosti 
ugovora. 

 
17. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda: 

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u 
ovom Pozivu. Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva i obrazaca. 
 
Ponuda mora sadržavati sve elemente propisane ovim Pozivom, biti ovjereni od strane ponuditelja te u 
prilogu sadržavati sve tražene dokaze. 
 
Ponuditelj ispunjava Ponudbeni list ovisno dali predmet nabave može izvršiti samostalno (Ponudbeni 
list 1), dali koristi podizvoditelja tj. podisporučitelja (Ponudbeni list 2) te u slučaju zajednice ponuditelja 
(Ponudbeni list 3). 
 



  

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom i uvezana u cjelinu s 
jamstvenikom (vrpcom). Oba kraja jamstvenika na poleđini posljednje stranice ponude moraju biti  
pričvršćena naljepnicom s otisnutim pečatom gospodarskog subjekta odnosno ponuditelja.  
 
Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan 
broj stranica kroz redni broj stranice. 
 
Eventualni ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi, odnosno moraju uz 
datum biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta. 
 
Propisani tekst dokumentacije ne može se mijenjati i nadopunjavati. 

 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu za cjelokupni predmet nabave, ali do isteka roka za 
dostavu ponuda može dostaviti izmjenu i dopunu ponude, koja se dostavlja na način kao i osnovna 
ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni/dopuni ponude. 
 
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene 
ponude, koja se dostavlja na način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od 
ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju. 

 
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u posebnoj plastičnoj košuljici koju je potrebno osigurati u svrhu 
onemogućavanja vađenja i vraćanja istog bez vidljivog oštećenja, te označiti na omotu redni broj 
stranice jamstva. 

 
Ponuda mora sadržavati: 

1. Ponuda na izvornom obrazac ponude (Ponudbeni list 1.) ili (Ponudbeni list 2.) ili (Ponudbeni 
list 3.) koji je sastavni dio ove ponude 

2. Dokaz - Izjava o nekažnjavanju iz točke 15. ovoga Poziva 
3. Dokaz - Potvrda porezne uprave  iz točke 15. ovoga Poziva 
4. Dokaz – Isprava o upisu u odgovarajući registar iz točke 15. ovoga Poziva 
5. Dokaz - Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom iz točke 

15. ovoga Poziva 
6. Jamstvo za ozbiljnost ponude – prema točki 16.1. ovoga Poziva 
7. Potpisan i ovjeren Troškovnik  

 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom 
ponuditelja, evidencijskim brojem nabave 30/18-N s naznakom:''Ne otvaraj – nabava električne energije 
za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci za 2019. godinu''.  
 
Ponuda se dostavlja na adresu naručitelja: Općina Petrijevci, Republike 114, 31 208 Petrijevci. 

 
18. Datum, vrijeme  i  mjesto dostave i otvaranja ponuda: 

Ponude moraju biti zaprimljene na adresi naručitelja najkasnije do 15. studenog 2018. godine u 10,00 
sati bez obzira na način dostave. 

 
Otvaranje ponuda nije javno. Otvaranje ponuda obavit će ovlašteni predstavnici naručitelja u roku pet 
dana od zaprimanja ponuda.  

  
 Ovlašteni predstavnici naručitelja će otvoriti pristigle ponude redosljedom zaprimanja, pregledati i 

ocijeniti na temelju uvjeta iz ovoga Poziva te o tome sastaviti zapisnik. 
 



  

 Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, 
ovlašteni predstavnici mogu od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o nabavi, 
u primjerenom roku (ne manje od 5 dana, niti duži od deset dana) od dana dostave zahtjeva, zatražiti 
dostavu izvornika ili ovjerene preslike pojedinih ili svih traženih dokumenata. Ako najpovoljniji ponuditelj 
u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, naručitelj će 
isključiti takvog ponuditelja, odnosno odbiti njegovu ponudu te pozvati sljedećeg najpovoljnijeg 
ponuditelja. 

 
 
19. Rok valjanosti ponude: 

Rok valjanosti ponude je 50 dana od dana otvaranja ponuda. 
 
20. Kriterij odabira ponude: 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve tražene uvjete iz 
ovoga Poziva. 

 
21. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju: 

Odluku o odabiru ili poništenju jednostavne nabave naručitelj će donijeti u roku od 15 dana  od dana 
otvaranja ponuda. 
 
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će 
odabrati ponudu koja je ranije zaprimljena.  
 
Odluku o odabiru odnosno poništenju s preslikom zapisnika o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda 
naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju, bez odgode, preporučenom poštom s povratnicom. 

 
22. Rok, način i uvjeti plaćanja 

Plaćanje se obavlja na temelju ispostavljenog računa za obračunsko razdoblje u roku 30 dana od dana 
primitka valjanog računa, doznakom na žiro račun odabranog ponuditelja. 
 
Odabrani ponuditelj – opskrbljivač dužan je izdati jedan račun za sva obračunska mjesta te obračun 
potrošnje po svakom obračunskom mjernom mjestu. 
 
Račun se dostavlja na adresu naručitelja. 

 
23. Pravna zaštita:     

Ovlašteni predstavnici naručitelja za provedbu postupka jednostavne nabave donose zaključak i 
prijedlog Odluke za odabir ponude i upućuju Općinskom načelniku radi donošenja Odluke o izboru 
osobe kojoj će se povjeriti nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine 
Petrijevci tijekom 2019. godine.  
 
Općinski načelnik može donijeti odluku o odabiru i ako je pristigla samo jedna valjana ponuda. 

 
Općinski načelnik može donijeti odluku da se ne izabere niti jedna od pristiglih ponuda. 

  
Protiv ove Odluke o odabiru nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 

 
 

OPĆINA PETRIJEVCI 
 
 



  

Obrazac 1.  
 
 
Naručitelj: OPĆINA PETRIJEVCI, REPUBLIKE 114, 31208 PETRIJEVCI, OIB: 94156491645 
 
 

PONUDBENI LIST 1 
(u slučaju ponuditelja koji predmet nabave izvršava samostalno) 

 
 
PREDMET NABAVE: Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu  
        Općine Petrijevci tijekom 2019. godine 
 
 

 
NAZIV PONUDITELJA 
 

 

 
Adresa sjedišta 
 

 

MB  

OIB  

broj računa (IBAN) i naziv banke  

U sustavu PDV-a Da            Ne 

Telefon  

Telefaks  

e-mail  

Adresa za dostavu pošte  

Kontakt osoba  

 
 

 
P O N U D A 

 

Cijena ponude  (bez PDV-a)  

Iznos PDV-a  

Cijena s PDV-om  

Rok valjanosti ponude  

 
 
U ________________________  2018.  godine 
                                                                                                                   PONUDITELJ: 
 
                                                                                                             _____________________ 
                                                                                                                   /ime i prezime/ 
                                                                      M.P. 
                                                                                                            _____________________ 
                                                                                                                        /potpis/ 



  

Obrazac 2. 
 
 
Naručitelj: OPĆINA PETRIJEVCI, REPUBLIKE 114, 31208 PETRIJEVCI, OIB: 94156491645 
 
 

PONUDBENI LIST 2 
(u slučaju ponuditelja koji se koristi kapacitetima podizvoditelja) 

 
 

PREDMET NABAVE: Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu  
     Općine Petrijevci tijekom 2019. godine 
 

 
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više 
podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u 
podugovor, te podatke o svim predloženim podizvoditeljima. 
 
 

 
NAZIV PONUDITELJA 
 

 

 
Adresa sjedišta 
 

 

MB  

OIB  

broj računa (IBAN) i naziv banke  

U sustavu PDV-a Da            Ne 

Telefon  

Telefaks  

e-mail  

Adresa za dostavu pošte  

Kontakt osoba  

 
 

P O N U D A 
 
 

Cijena ponude  (bez PDV-a)  

Iznos PDV-a  

Cijena s PDV-om  

Rok valjanosti ponude  

 
 
Podaci o podizvoditelju br.1 

Naziv podizvoditelja  

Adresa sjedništa  

OIB  

Broj računa (IBAN) i naziv banke  



  

U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da           Ne 

Dio predmeta nabave koje izvodi 
podizvoditelj 

 

Količina  

Vrijednost i postotni dio ugovora  

Mjesto isporuke  

Rok isporuke  

 
 
 
Podaci o podizvoditelju br.2 

Naziv podizvoditelja  

Adresa sjedništa  

OIB  

Broj računa (IBAN) i naziv banke  

U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da           Ne 

Dio predmeta nabave koje izvodi 
podizvoditelj 

 

Količina  

Vrijednost  

Mjesto isporuke  

Rok isporuke  

 
 
 
U ______________________ 2018. godine 
 
                                                                                                                   PONUDITELJ: 
 
                                                                                                           ____________________ 
                                                                            M.P.                                /ime i prezime/  
       
                                                                                                             ___________________                                                                                                                                      
                                                                                                                          /potpis/ 
 
 
 



  

Obrazac 3. 
 
 
Naručitelj: OPĆINA PETRIJEVCI, REPUBLIKE 114, 31208 PETRIJEVCI, OIB: 94156491645 
 
 

PONUDBENI LIST 3 
(u slučaju zajednice ponuditelja) 

 
PREDMET NABAVE: Opskrba električnom energijom javne rasvjete i objekata u vlasništvu  
     Općine Hrvatska Dubica tijekom 2018. godine 
 
 
Podaci o ponuditelju u zajednici ponuditelja s ovlaštenjem za komunikaciju s naručiteljem: 
 

 
NAZIV PONUDITELJA 
 

 

 
Adresa sjedišta 
 

 

MB  

OIB  

broj računa (IBAN) i naziv banke  

U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da            Ne 

Telefon  

Telefaks  

e-mail  

Adresa za dostavu pošte  

Kontakt osoba  

 
 
Podaci o ponuditelju u zajednici ponuditelja 

 
NAZIV PONUDITELJA 
 

 

 
Adresa sjedišta 
 

 

MB  

OIB  

broj računa (IBAN) i naziv banke  

U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da            Ne 

Telefon  

Telefaks  

e-mail  

Adresa za dostavu pošte  

Kontakt osoba  

 
 



  

Podaci o ponuditelju u zajednici ponuditelja 

 
NAZIV PONUDITELJA 
 

 

 
Adresa sjedišta 
 

 

MB  

OIB  

broj računa (IBAN) i naziv banke  

U sustavu PDV-a (zaokružiti) Da            Ne 

Telefon  

Telefaks  

e-mail  

Adresa za dostavu pošte  

Kontakt osoba  

 
 
 

P O N U D A 
 
 

Cijena ponude  (bez PDV-a)  

Iznos PDV-a  

Cijena s PDV-om  

Rok valjanosti ponude  

 
 
 
 
U _________________________ 2018. godine  

PONUDITELJ: 
 
                                                             M.P.                   ____________________ 
                                                                                                                         /ime i prezime/  
       
                                                                                                                          _____________________                                                                                                   
                                                                                                                                 /potpis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

                          
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA         

              OPĆINA PETRIJEVCI 

 
ADRESA: 31 208 PETRIJEVCI, REPUBLIKE 114 
OIB:94156491645 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TROŠKOVNIK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petrijevci, listopad 2018. godine 
 


