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5.4.  Рокови испоруке
Изабрани понуђач мора са даном потписивања уговора по спроведеном 
предметном поступку јавне набавке, ставити пословни простор са свим пратећим 
садржајима, а у свему према Техничкој спецификацији предмета јавне набавке и 
поднетој и прихваћеној понуди, на располагање Наручиоцу

5.5.  Рок и услови плаћања
Наручилац нема могућност авансног плаћања. 
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, а сходно члану 19. став 2. Закона 
о јавним набавкама, могу бити исказане и у еурима.        
Цене у динарима се исказују без ПДВ и са ПДВ-ом, у одговарајућим колонама у 
Обрасцу понуде.
Изабрани понуђач – добављач (закуподавац) ће вршити фактурисање на месечном 
нивоу, издаваће фактуру са износом месечне закупнине крајем текућег месеца за 
тај месец (осим у случају да је изабрани понуђач – добављач физичко лице које 
нема могућност издавања фактуре, када се износ месечне закупнине аутоматски 
обрачунава и плаћа, на основу уговора), у којем ће цена бити исказана у динарима. 
Цена у динарима из Обрасца понуде је фиксна током читавог периода важења 
уговора и не може се мењати.
Рок плаћања је до 15 дана од пријема исправно сачињене фактуре, под условом да 
су средства из буџета пренета на рачун наручиоца. У случају да средства нису 
благовремено  пренета плаћање се врши одмах по преносу средстава.

5.6.  Рок важења понуде износи __________ дана од дана отварања понуда.
(Попуњава понуђач - не краћи од 90 дана од дана отварања понуда)

5.7. Изјава понуђача о располагању пословним простором:
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да пословним 
простором који нудим у закуп располажем као (ЗАОКРУЖИТИ):

а) власник
б) корисник по другом основу, и то као _____________________________________,
                                                     (попуњава понуђач, уколико је заокружио опцију б)
и да не постоје никаква законска нити било каква друга ограничења да предметни 
пословни простор дајем у закуп.

5.7. Изјава понуђача: 
При састављању своје понуде, поштовали смо све обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 
животне средине

Место:________________          М.П.                                 Потпис овлашћеног лица:

            ________________________
Датум:________________


