
 

17.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Понуђач је дужан да у 
оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
да у тренутку подношења понуде нема изречену меру забране обављања делатности. 
(Образац изјаве je саставни део ове конкурсне документације). 

 
18.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
19. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА Отварање понуда је јавно. Отварање се 
врши у просторијама школе Математичка гимназија, Београд, Краљице Наталије 
37, последњег дана рока за достављање понуда (19.02.2016. год) са почетком у 16 
часова. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику 
о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању 
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну 
набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.  
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 
отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 
понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

 

20. ОЦЕНА ПОНУДА И НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити 
прегледу и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, 
позива и конкурсне документације.  
Понуда која не испуњава све услове из Закона, позива и конкурсне документације,биће 
одбијена као неприхватљива.  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона, 

 учинио повреду конкуренције, 


 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 


 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити 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 јавне набавке, у претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
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