
Obrazac 4  -  TROŠKOVNIK  

1. Naručitelj:  :  T.D. BAŠKA d.o.o. za komunalne djelatnosti,  Palada 88, 51523 Baška 

2. Predmet nabave: Usluga financijskog leasinga za kupnju komunalnog vozila 

3. Ponuditelj/Zajednica ponuditelja: _____________________________________________________________ 

(U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio 

izvršavati pojedini član Zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu Zajednice ponuditelja za onaj dio 

ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako Zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost Ponuditelja iz 

Zajednice ponuditelja je solidarna.) 

nudi predmet nabave putem ovog Troškovnika,  kako slijedi: 

Red. 

Broj 
Naziv i opis stavke predmeta nabave 

Jed. 

mj. 
Kol. 

Jedinična  cijena 

stavke  bez PDV-a  

u eurima 

Ukupna cijena 

Stavke bez PDV-a  

u eurima 

    1. 

 

NABAVNA VRIJEDNOST PREDMETA 

LEASINGA  kom 1 
  

2. IZNOS PDV-a (25%)  

3. BRUTO NABAVNA VRIJEDNOST PREDMETA LEASINGA SA PDV-om (1+2)  

4. UČEŠĆE 20% OD VRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE  SA PDV-om  

5. IZNOS FINANCIRANJA (3-4)  

6. JEDNOKRATNI TROŠAK OBRADE (bez pdv-a)  

7. KAMATNA STOPA**  

8. MJESEČNA RATA*  

9. IZNOS MJESEČNE RATE  X 36 (red.br. 8 x 36)  

10. OTKUPNA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE   

11. CIJENA PONUDE bez PDV-a  

(red.br. 4 +red.br. 6 +red.br. 9 +red.br. 10 –red.br.2) 

 

12. IZNOS PDV-a (red.br. 2)  

13. UKUPNA CIJENA PONUDE (red.br 11 + red.br. 12)  

14. Ukupna cijena ponude (slovima):  

 

Datum: _______________  2015. godine 

*za referentnu točku pri izračunu leasing rate treba uzeti  vrijednost trommjesečnog EURIBOR-a na dan objave nadmetanja u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave  

**Kamatna stopa = tromjesečni EURIBOR + _________% (marža) ( vrijednost marže iskazati sa dvije znamenke iza zareza ) 

Marža ponuditelja je fiksna i nepromjenjiva , mora biti navedena kako bi naručitelj mogao izvršiti provjeru izračuna, akao 

prilog ponude ponuditelj dotavlja otplatni plan sa zadanom vrijednosti EURIBOR-a                        

                                                                                                                           Ponuditelj: 

                                                                                                             M.P.       

_______________________________ 
                                                                                                                                                               (potpis ovlaštene osobe ) 

 

 

 

 



Upute za popunjavanje obrasca: 

1. Stavka 1. Nabavna vrijednost predmeta leasinga mora sadržavati sve troškove fco T.D. Baška, Palada 

88, 51523 Baška (kupovna cijena, troškovi prijevoza i osiguranja u prijevozu, carina, homologacija, 

atesti, provizije, ostali troškovi, popusti i pogodnosti). 

2. Cijena ponude izražava se u eurima. Cijena ponude biti će preračunata u kune po srednjem tečaju 

Hrvatske narodne banke važećem na dan slanja objave nadmetanja u EOJN (1.12.2015.). 

3. Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje 

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

predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno. 

 

 


