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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена

Понуда мора да буде сачињена на српском језику.

2. Начин на који понуда мра да буде 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на прописаном обрасцу, читко попуњена 

– откуцана или написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране лице понуђача и оверена 

печатом ( важи за правна лица).

Уколико понуђач начини грешку 

обели или прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. упише нови текст, а место 

начињене грешке парафира и овери печатом

понуђач физичко лице). 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде. Подаци који нису 

уписани у прописани образац, односно подаци који су уписани мимо обрасца, неће се уважити и 

таква понуда ће бити одбијена.

Понуда са припадајућом документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу Универзитет 

у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Светозара Марковића број 69

коверте „Понуда за куповину возил

радног дана од 08,00 до 15,00 часова. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу 

понуђача, број телефона, име и презиме лица за контакт. 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ће по пријему одређене понуде, на коверти 

у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, односно лично, Факултет ће 

понуђачу издати потврду о пријему понуде.  У потврди о пријему, Факултет ће навести датум и 

пријема понуде. Понуда се сматра благовременом уколико је достављена Факутлету до 

године, до 10,00 часова.  

Понуда коју Факултет није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена  по истеку дана и сата до којег се п

Наручилац ће одбити неблаговремену понуду, коју ће након окончања поступка отварања понуда, 

неотворену вратити понуђачу, са назнаком на коверти да је неблаговремена.

Незатворене и неприхватљиве понуде ће 

поднета благовремено, али која не испуњава све захтеве из овог упутства.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена 

Понуда мора да буде сачињена на српском језику. 

2. Начин на који понуда мра да буде сачињена 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на прописаном обрасцу, читко попуњена 

откуцана или написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране лице понуђача и оверена 

печатом ( важи за правна лица). 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, у обавези је да грешку, односно погрешан текст, 

обели или прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. упише нови текст, а место 

начињене грешке парафира и овери печатом (ако је правно лице), односно само парафира (ако је 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде. Подаци који нису 

уписани у прописани образац, односно подаци који су уписани мимо обрасца, неће се уважити и 

таква понуда ће бити одбијена. 

документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу Универзитет 

у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Светозара Марковића број 69

коверте „Понуда за куповину возила“ – не отварати, поштом или лично преко писарнице, сваког 

адног дана од 08,00 до 15,00 часова. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу 

понуђача, број телефона, име и презиме лица за контакт.  

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ће по пријему одређене понуде, на коверти 

да налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, односно лично, Факултет ће 

понуђачу издати потврду о пријему понуде.  У потврди о пријему, Факултет ће навести датум и 

пријема понуде. Понуда се сматра благовременом уколико је достављена Факутлету до 

Понуда коју Факултет није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена  по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. 

Наручилац ће одбити неблаговремену понуду, коју ће након окончања поступка отварања понуда, 

неотворену вратити понуђачу, са назнаком на коверти да је неблаговремена.

Незатворене и неприхватљиве понуде ће бити одбијене. Неприхватљива понуда је понуда која је 

поднета благовремено, али која не испуњава све захтеве из овог упутства. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ   

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на прописаном обрасцу, читко попуњена 

откуцана или написана неизбрисивим мастилом, потписана од стране лице понуђача и оверена 

у попуњавању, у обавези је да грешку, односно погрешан текст, 

обели или прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. упише нови текст, а место 

(ако је правно лице), односно само парафира (ако је 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде. Подаци који нису 

уписани у прописани образац, односно подаци који су уписани мимо обрасца, неће се уважити и 

документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу Универзитет 

у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Светозара Марковића број 69, са назнаком на лицу 

но преко писарнице, сваког 

адног дана од 08,00 до 15,00 часова. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ће по пријему одређене понуде, на коверти 

да налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, односно лично, Факултет ће 

понуђачу издати потврду о пријему понуде.  У потврди о пријему, Факултет ће навести датум и час 

пријема понуде. Понуда се сматра благовременом уколико је достављена Факутлету до 27.05.2016. 

Понуда коју Факултет није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

онуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.  

Наручилац ће одбити неблаговремену понуду, коју ће након окончања поступка отварања понуда, 

неотворену вратити понуђачу, са назнаком на коверти да је неблаговремена. 

бити одбијене. Неприхватљива понуда је понуда која је 
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3. Обавезна садржина понуде

Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да, уз понуду, у коверти достави:

 - За правно лице:  -

                                                       

    -

 - За физичко лице: -

    -

4. Подношење понуде за варијантама није дозвољено

      У случају да Понуђач поднесе понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена.

5. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове, нити да мења своју 

понуду. 

6.  Понуђач може да поднесе само једну понуду

       У супротном, све понуде истог понуђача ће бити одбијене.

7.  Вредност понуде мора бити исказана у 

8.  Као најповољнија понуда биће изабрана понуда у којој је понуђена највиша вредност.

9. Уколико две или више понуда буду имале исту највишу понуђену вредност, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је раније доставио понуду.  
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Обавезна садржина понуде 

Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да, уз понуду, у коверти достави:

- копију извода из Агенције за привредне регистре или другог 

                                                       одговарајућег регистра. 

- доказ: ( оригинал) о уплати депозита 

- фотокопију личне карте 

- доказ: ( оригинал) о уплати депозита 

Подношење понуде за варијантама није дозвољено 

У случају да Понуђач поднесе понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове, нити да мења своју 

Понуђач може да поднесе само једну понуду 

У супротном, све понуде истог понуђача ће бити одбијене. 

Вредност понуде мора бити исказана у динарима. 

Као најповољнија понуда биће изабрана понуда у којој је понуђена највиша вредност.

Уколико две или више понуда буду имале исту највишу понуђену вредност, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је раније доставио понуду.  
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Приликом подношења понуде понуђач је у обавези да, уз понуду, у коверти достави: 

копију извода из Агенције за привредне регистре или другог  

У случају да Понуђач поднесе понуду са варијантама, понуда ће бити одбијена. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове, нити да мења своју 

Као најповољнија понуда биће изабрана понуда у којој је понуђена највиша вредност. 

Уколико две или више понуда буду имале исту највишу понуђену вредност, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је раније доставио понуду.   



ОБРАЗАЦ 1.  

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ПРОДАЈУ-КУПОВИНУ МОТОРНОГ ВОЗИЛА 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број понуђача  
Порески идентификациони број понуђача(ПИБ)  
Име и презиме особе за контакт  
Електронска адреса понуђача  
Телефон  
Број рачуна понуђача и назив банке   
Име и презиме физичког лица овлашћеног за 
потписивање уговора 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА 

Марка и тип 
возила 

Година 
производње 

Пређена 
километража у 

км 

Почетна 
продајна цена у 

динарима   

Понуђена цена у 
динарима 

Opel insignia 
cosmo A20NHT 

2010 315.000 488.000,00  

 

Напомена: уз понуду достављамо 

                    - за правно лице 

                     1. Извод из Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег регистра 

                     2. Доказ: (оригинал) о уплати депозита 

                    - за физичко лице 

                       1. Фотокопију личне карте 

                       2. Доказ: (оригинал) о уплати депозита 

 

Датум:_________________                                          М.П.                    Понуђач 

               (потпис овлашћеног лица) 

 


	Oglas.pdf
	Упутство понуђачима.docx
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ за сајт.docx

