OBRASCI
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IZJAVA
Ja, _________________ (ime i prezime) iz ________________ izjavljujem da mi nije
izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:
udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje
mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja
dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara,
računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito
dobivenog novca
Ovu izjavu dajem osobno, kao osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe
____________________ (tvrtka) sa sjedištem u __________________ i za pravnu osobu.

______________________________________
(potpis ovjeren kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela)
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NAZIV PONUDITELJA, SJEDIŠTE I ADRESA:

..............................................
..............................................
Poslovna banka i br. računa: .............................
MB/OIB_________________
Tel:...........................
fax:..........................
Datum: ................................
Ponuda br.............

Na temelju poziva na nadmetanje, za ,, Nabava obveznih školskih udžbenika za učenike
od 2. do 8. razreda Osnovne škole Smokvica “ , po pozivu i objavljenog na stranicama
www.smokvica.hr od 18. srpnja 2017. godine, dajemo slijedeću
IZJAVU
o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

Izjavljujemo da smo upoznati sa svim općim i posebnim uvjetima utvrđenim u Dokumentaciji za
nadmetanje te u cijelosti prihvaćamo iste.
Izjavljujemo da smo spremni, u slučaju da nakon provedbe postupka nabave naša ponuda bude
odabrana kao najpovoljnija, obaviti predmetnu nabavu na način i u rokovima utvrđenim u
Dokumentaciji za nadmetanje.

U ___________, dana __________

_____________________________
Ime, prezime, svojstvo i potpis
ovlaštene osobe ponuditelja
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PONUDBENI LIST
Predmet nabave: …………………………………………………………………………..
Naručiteljica: ………………………………………………………………………………
Odgovorna osoba Naručiteljice: …………………………………………………………..
(popunjava Naručiteljica)
Naziv ponuditelja: …………………………………………………………………………
Adresa (poslovno sjedište): ………………………………………………………………..
OIB: ……………………………………………………………………………………….
Poslovni (žiro račun): ……………………………………………………………………...
Broj računa (IBAN): ……………………………………………………………………….
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: ………………………………………………….
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA ili NE
Adresa za dostavu pošte: …………………………………………………………………..
E-pošta: …………………………………………………………………………………….
Kontakt osoba: ……………………………………………………………………………...
Tel: ………………………………………………………………………………………….
Faks: ………………………………………………………………………………………...
PONUDA
Broj ponude: ………………………………………………………………………………..
Datum ponude: ……………………………………………………………………………..
Cijena ponude bez PDV-a: …………………………………………………………………
Iznos PDV-a: ……………………………………………………………………………….
Cijena ponude s PDV-om: …………………………
_____________________
(Ime i prezime ovlašt.osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)

