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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
19.02.2016. године до 14,00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде.  
Понуда примљена по истеку дана и сата одређених у позиву за подношење понуде 
сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног 
отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ И ГРЕШКЕ ПРИ САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ  
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном докуметацијом и позивом за 
подношење понуде.  
Понуда се припрема на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, а у 
зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача који наступа 
самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која подноси 
заједничку понуду).  
Све стране образаца треба попунити (осим оних које у складу са Упутством није 
потребно попунити) на српском језику, јасно и недвосмислено, парафирати, оверити 
печатом, а уколико се образац састоји из више страна, последња страна мора бити 
оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуду, односно 
сву тражену документацију (доказе, обрасце, спецификацију) потребно је сложити и 
доставити према редоследу из конкурсне документације. Сви документи поднети у 
понуди морају бити повезани у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно 
убацивати , одстрањивати или замењивати појединачни листови односно прилози.  
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, 
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту 
исправити тако што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно 
уписане цифре или сл. прецртати, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити 
печат и потпис одговорног лица понуђача. 

 
Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 

 

Докази:  
-Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. И 76.ЗЈН наведене 
и описане у делу Конкурсне документације „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА и 
„УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“ 

 

Обрасци: 

1.  Образац 1 – Образац понуде  
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Конкурсна документација у отвореном поступку ЈНВВ 1/2015 
 


