
Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 24/13

Страница 18 од 36

4.11. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од три године.
Доказ може бити: Правоснажна судска пресуда; исправа о реализованом средству о
испуњењу уговорних обавеза; изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи.

4.12.    ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бти краћи од 90 дана од дана јавног отварања понуда.

4.13. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, а сходно члану 19. став 2. Закона 
о јавним набавкама, могу бити исказане и у еурима.        
Цене у динарима се исказују без ПДВ и са ПДВ-ом, у одговарајућим колонама у 
Обрасцу понуде.
Изабрани понуђач – добављач (закуподавац) ће вршити фактурисање на месечном 
нивоу, издаваће фактуру са износом месечне закупнине крајем текућег месеца за 
тај месец (осим у случају да је изабрани понуђач – добављач физичко лице које 
нема могућност издавања фактуре, када се износ месечне закупнине аутоматски 
обрачунава и плаћа, на основу уговора), у којем ће цена бити исказана у динарима, 
Цена у динарима из Обрасца понуде је фиксна током читавог периода важења 
уговора и не може се мењати.
Образац структуре цене понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у
конкурсној документацији.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење
свих њених саставних делова које сматра меродавним.

4.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац не захтева ни једну врсту финансијског обезбеђења од понуђача, у 
предметном поступку јавне набавке.

4.15. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су
садржани у документима који су означенуи као такви, односно који у горњем
десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис


