УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ
МОТОРНОГ ВОЗИЛА ИНСТИТУТА ЗА БИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА „СИНИША
СТАНКОВИЋ“

Упутство понуђачима за достављање затворених писмених понуда за продају
возила у власништву Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић, са
седиштем у Београду, Булевар деспота Стефана бр. 142 (у даљем тексту: Упутство)
садржи податке о захтевима Института у погледу садржине понуде, као и услове под
којима се спроводи поступак продаје возила.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку продаје, а понуду у
целини припрема и доставља у складу са овим Упутством. У супротном, понуда се
одбија.
Понуђач доставља понуду у писаном облику, у затвореној коверти.
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Цена у понуди мора бити исказана у динарима.
Понуде са варијантама нису допуштене. У случају да понуђач достави понуду са
варијантама понуда се одбија.
Понуду могу поднети сва правна и физичка лица, која испуњавају услове
предвиђене овим Упутством и доставе тражене доказе.
Образац понуде мора бити исправно попуњен и потписан, а за правно лице и
оверен печатом. Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан, а за правно
лице и оверен печатом, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Понуда мора да садржи следеће доказе: за правно лице – фотокопију извода из
Агенције за привредне регистре или другог надлежног регистра. У случају сумње,
Институт ће затражити оригинал документа на увид. Понуђач одговара за тачност
података. За физичко лице – очитану личну карту.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у Образац
понуде који чини саставни део овог Упутства.
Понуђач, правно лице, дужан је да у Обрасцу понуде наведе: назив фирме,
адресу, матични број и ПИБ, контакт особу, број телефона, е-mail адресу, понуђену
цену за возило, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис
и печат фирме.
Понуђач, физичко лице, дужан је да у понуди наведе: име и презиме понуђача,
адресу, матични број и број личне карте, телефон, е-mail адресу, понуђену цену за
возило, потпис понуђача.
Неблаговремено приспеле понуде биће враћене неотворене понуђачима, са
назнаком да су поднете неблаговремено и неће се узети у разматрање.
Незатворене и неприхватљиве понуде неће бити разматране, већ ће бити
одбијене.
Неблаговремена понуда је понуда која је предата Институту по истеку датума
као рока за подношење понуда.
Неприхватљива понуда је понуда која је благовремено предата али која не
испуњава све захтеве из Упутства; у којој је понуђена цена нижа од почетне продајне
цене дате у јавном позиву; понуда у којој цена није наведена у динарима или сл.
Комисија ће констатовати да је поступак продаје возила неуспео: ако нико није
доставио понуду, ако нико од понуђача није доставио благовремену понуду; ако нико
од понуђача није доставио прихватљиву понуду.
Критеријум за избор најповољније понуде за куповину возила је највиша
понуђена цена за возило.

У случају да понуђачи понуде исту цену за возило, предност ће имати понуђач
чија је понуда раније примљена у Институту.
Уколико пристигне једна понуда, она ће се узети у разматрање.
Писане понуде подносе се путем поште у запечаћеној коверти на адресу:
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Булевар деспота
Стефана бр. 142, 11000 Београд, или непосредно (у згради Института, 2. спрат, соба
91)). Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за продају возила – НЕ
ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив (правног лица) или име и презиме (физичког лица) и
седиште/адресу понуђача.
Заинтересовани понуђачи ће бити обавештени о дану и часу отварања понуда, у
присуству чланова Комисије за спровођење поступка продаје возила и овлашћених
представника понуђача.
Овлашћени представници понуђача (правних лица) могу присуствовати
отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља
Комисији за спровођење поступка продаје возила непосредно пре започињања поступка
отварања понуда. Заинтересована физичка лица могу присуствовати отварању понуда
уз претходну идентификацију, подношењем личног идентификационог документа
Комисији.
О јавном отварању понуда сачињава се Записник који садржи податке о
члановима Комисије, присутним представницима понуђача, податке из понуда,
достављену документацију, датум достављања понуде, време почетка и завршетка
јавног отварања. Записник о јавном отварању понуда ће бити достављен понуђачима у
року од три дана од дана отварања понуда. На записник о јавном отварању понуда није
дозвољено изјављивање приговора.
После завршетка јавног отварања понуда, Комисија ће разматрати понуде које
испуњавају услове из овог Упутства и извршити њихово рангирање према наведеном
критеријуму за избор најповољније понуде. Комисија ће у року од 3 (три) дана од дана
отварања понуда изабрати најповољнијег понуђача, о чему сачињава Обавештење и
исто доставља свим понуђачима.
Са најповољнијим (изабраним) понуђачем за купљено возило се закључује
уговор о купопродаји (на основу Модела уговора који чини саставни део
Документације).
Најповољнији (изабрани) понуђач је у обавези да у року од 3 (три) дана од дана
закључења уговора о купопродаји уплати целокупну уговорену цену на рачун
Института. У случају да најповољнији понуђач у наведеном року не изврши уплату
купопродајне цене за возило или из неког другог разлога одустане од куповине возила
и закључења уговора, Комисија ће сачинити измену Обавештења о избору
најповољнијег понуђача којим ће као најповољнијег понуђача изабрати следећег
понуђача по рангу.
Понуђач који је потписао Уговор о купопродаји возила и извршио финансијске
обавезе према Институту као продавцу, дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана
потписивања уговора преузме возило о свом трошку. У случају да понуђач не изврши
преузимање возила у року, Институт ће зарачунати лежарину возила за сваки дан
закашњења у износу од 1% продајне вредности возила.
Возило се продаје у виђеном стању и неће се примати никакве рекламације или
приговори које се односе на квалитет и карактеристике возила.

