ОБРАЗАЦ БР. 4.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ЗА ЈН:
ЕЛЕКЈРИЧНА ЕНЕРГИЈА СА БАЛАНСНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ,
БР. 404-1-112/19-37
Поводом позива за подношење понуде за јавну набавку електричне енергије са балансном одговорношћу за период од 12 месеци, 08/3
бр. 404-1-34/19-5 , објављеног на Порталу Управе за јавне набавке, интернет страници наручиоца и Порталу службених гасила РС и базе
прописа, подносим понуду како следи:
ЈП ЕПС Београд
Балканска 13, Београд

Назив понуђача и
адреса седишта:

Матични број понуђача:
20053658
ПИБ понуђача:

18.01-411438/1-19
Број и датум понуде:

25,07.2019.

РеДбр.

Назив добра

Јед.
мере

Количина

1

2

3

4

1.

Електрична енергијаактивна енергија са
балансном
одговорношћу

Стопа ПДВ-а у %:

90

Рок важења понуде је

103920327

308.597.906

Јединична
цена у
динарима без
ПДВ-а
по јединици
мере
5

7,

Јединична
цена у
динарима са
ПДВ-ом
по јединици
мере
6 (5+ПДВ)

Д

5 ^

Укупна цена у
динарима
без ПДВ-а
која обухвата
укупну количину

Укупна цена у
динарима са ПДВом

7 (4x5)

9 (7+ПДВ)

. 2 . - 1 0 3 : о с & : 9е

%.
_____ дана од дана отварања понуде (рок не може бити краћи од 90 дана).
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НАПОМЕНА:
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи Споразумом о заједничкој понуди, да образац понуде потписују сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Понуђач попуњава образац уношењем следећих података у одговарајућа поља: скраћени назив и адресу седишта понуђача, интерни
заводни број понуде и датум састављања понуде, матични број понуђача и порески идентификациони број понуђача.
Начин попуњавања табеле: У колону 5 потребно је унети јединичну цену без ПДВ-а по јединици мере к\Л/ћ, у колону 6 уноси се
јединична цена по јединици мере увећана за стопу ПДВ-а, у колону 7 уноси се укупна цена без ПДВ-а која обухвата укупну количину к\Л/И
исказану у колони 4, у колону 8 уноси се износ ПДВ-а на укупну цену из колоне 7, док се у колону 9 уноси укупна цена са ПДВ-ом.
Укупна цена у понуди представља цену за исказану количину електричне енергије-активне енергије са балансном одговорношћу
здравствених установа, Републичког фонда за здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, за период од годину дана.
У цену у понуди нису урачунати трошкови приступа систему за пренос електричне енергије, трошкови приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, акциза и друге обавезе
које одређују надлежни државни органи.

у

Београду____________

дана

25.07,2019

Овлашћено лице понуђача:

