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УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуђач доставља следеће доказе о испуњености услова из члана 44. и 45. Закона о
јавним набавкама ''Сл. гл. РС'' бр. 116/08) за учешће у поступку доделе Уговора о јавним
набавкама мале вредности, за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије, у Београду.
Јавна набавка МВО– 2/12 -Компјутерска опрема – лап топ рачунари
Понуда (образац понуде) мора бити на српском језику, оригинал, на преузетом обрасцу,
откуцана или читко и јасно исписана штампаним словима, недвосмислена, исказана у
динарима и оверена печатом и потписом од стране овлашћеног лица понуђача. Све стране из
понуде морају бити попуњене, парафиране и оверене печатом. Приликом сачињавања понуде
није дозвољено било какво брисање, прецртавање или допуњавање ставки.
Понуђач подноси понуду која мора обавезно да садржи следеће:
1. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде.
2. Попуњен, печатом оверен и потписан образац прилог 1 – Подаци о понуђачу.
3. Попуњен, печатом оверен и потписан образац прилог 2 – Изјава о прихватању
услова наведених у конкурсној документацији.
4. Попуњен, печатом оверен и потписан образац прилог 3 – Изјава о испуњености
услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.
5. Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (прилог 4) - Понуђач мора да
попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата све елементе модела Уговора.
6. Решење о регистрацији код надлежног органа – копија.
Наручилац задржава право да од понуђача затражи на увид оригиналну документацију.
Период важења понуде мора бити 60 дана, од дана отварања понуде.
Цене у понуди морају бити изражене у динарима, без исказаног пореза на додату
вредност (осим у деловима образаца у којима се тражи и ПДВ) и морају бити фиксне, односно
не могу се мењати за време важења понуде.
Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда мора нити састављена на српском језику.
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Сви трошкови израде понуде падају на терет понуђача, и он не може ни под којим
условима тражити накнаду штете од наручиоца.
Неблаговремене, неисправне, неодговарајуће и неприхватљиве понуде ће бити
одбијене.
Рок у коме ће позвани понуђач, по пријему Одлуке о избору његове понуде као
најповољније, приступити закључењу Уговора је 15 дана.
Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише Уговор о јавној набавци, или не достави
тражену оригиналну документацију, Наручилац задржава право да закључи Уговор са
следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац задржава право да одустане од вршења избора понуђача уколико установи
да ни једна понуда не одговара условима из јавног позива и конкурсне документације, или да
одустане од избора понуђача због неког другог оправданог разлога, без накнаде штете
понуђачима.
Уколико било који понуђач, у току поступка јавне набавке, понуди, било ком лицу
наручиоца или члану Комисије за јавне набавке награду, биће искључен из даљег поступка
јавне набавке.
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