
 

 

 

 

 

 

 



9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда  ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

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

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а за уговорени период, као и на месечном нивоу, с 

тим што ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена понуде за уговорени период. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

Цена се може мењати у случају пораста цена на мало у Републици Србији за више од 10%, а  

према званичним подацима.  

Уколико ПРОДАВАЦ услед промене цена на тржишту, предложи повећање цена уговорених  

услуга, дужан је да о томе, пре него што изврши услугу, писмено обавести КУПЦА и пошаље му 

предложени Ценовник на сагласност. 

КУПАЦ задржава право да у случају не прихватања предложеног повећања цена једнострано  

раскине Уговор. 

 

11 . ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да ,у тренутку закључења уговора , достави Наручиоцу на име гаранције за добро 

извршење посла бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем на износ вредности предмета 

набавке са урачунатим ПДВ-ом и да иста има важност трајања 10 дана дуже од дана истека рока за 

извршење уговорене обавезе. 

Понуђач  је дужан да уз меницу и овлашћење из претходног става достави и захтев за регистрацију 

менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра 

меница и облашћења (Службени гласник Републике Србије“, број 56/2011) заједно са доказом о упису у 

Регистар меница и овлашћења НБС. 

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА 

ПОНУЂАЧА      

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац је дужан да: 

1. Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, које је као такве, у складу са   

    Законом понуђач означио у понуди; 

2. Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди 

3. Чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим   

    понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику,тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 15/14 – „Набавка добара за ресторан друштвене 

исхране за потребе радника Завода  ''. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави Обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда.  
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