УГОВОР
о јавној набавци услуге - достављања припремљених оброка у школе, која обухвата
припрему и дистрибуцију дневних оброка – ручка са ужином за ученике у продуженом
боравку, за период од потписивања уговора до краја календарске 2020. године.
Закључен између уговорних страна:
Основне школе „НХ Душан Дугалић“, Ђердапска 19, Београд, матични број:
07004338, ПИБ: 101602245, коју заступа директор Ђорђе Живановић (у даљем тексту:
Наручилац)
и
„Друштво за исхрану и угоститељство „ЛИДО“ доо, Београд-Земун са седиштем у
Београду-Земун, ул. Наде Димић 4, ПИБ: 101541878, матични број: 07052251, број
рачуна: 285-0014073720001-04 који се води код Сбербанка ад Србија, а кога заступа
Александар Арсић, директор (у даљем тексту: Извршилац).
Члан 1.
Наручилац је, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.
124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке бр. 495/1. од 10.12.2019. године спровео поступак
јавне набавке мале вредности број 5/2019 оглашавањем јавне набавке мале вредности
на порталу Управе за јавне набавке и на сајту школе. Наручилац је у поступку
прикупио 1 (једну) понуду за јавну набавку услуге припреме и дистрибуције дневних
оброка – ручка са ужином за ученике у продуженом боравку.
Извршилац је доставио понуду број 506. од 18.12.2019. године, а која чини
саставни део овог уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је пружање услуга припреме и дистрибуције дневних
оброка – ручка са ужином за ученике у продуженом боравку у Основној школи “НХ
Душан Дугалић“ из Београда.
Предмет уговора је детаљно описан у спецификацији двонедељног јеловника који
чини саставни део овог уговора.
Услугу из претходног става Извршилац ће извршавати својом радном снагом,
материјалом и средствима рада, у складу са усвојеном понудом број: 506. од 18.12.2019.
године, која је саставни део овог Уговора.

БРОЈ ИСПОРУКА И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 3.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу доставља оброке (ручак са ужином)
радним данима до 11,00 часова својим доставним возилом, у својој амбалажи и опреми.
Испорука укључује транспорт и истовар оброка до кухиње објекта Основне
школе.
Достављени оброци морају бити у складу са спецификацијом из конкурсне
документације у погледу врсте оброка као и у погледу испуњавања посебних услова
који се односе на санитарно хигијенску исправност.
Пријем оброка од стране Наручиоца врши се путем доставнице, која је основ за
обрачун испоручених, односно примљених оброка.
Доставница мора бити читко потписана од стране Наручиоца.
Наручилац је дужан да Извршиоцу достави поруџбеницу са бројем порција
најкасније до 12 сати за следећи радни дан.
Наручилац ће посебним Решењем именовати особу за праћење извршења
уговора.
ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА ОБРОКА
Члан 4.
Извршилац у свему одговара за квалитет испоручених оброка и то у погледу
санитарно-хигијенских услова, норматива и здравствене исправности.
Извршилац се обавезује да ће предметне услуге обављати ажурно, стручно и
квалитетно, у свему према важећим прописима, професионалним стандардима струке
за ту врсту услуга, системима квалитета који одговарају прописима о производњи и
промету животних намирница и добрим пословним обичајима, као и да ће обезбедити
примену HACCP стандарда.
Извршилац је у целости одговоран за квалитет и исправност припремљене
хране, па се наручилац услуга не може сматрати одговорним за било какву евентуалну
нерегуларност.
ЦЕНА
Члан 5.
Укупна вредност набавке из члана 2. овог уговора са свим трошковима без
обрачунатог ПДВ-а износи 1.215.000,00 динара, а са обрачунатим ПДВ-ом износи
1.458.000,00 динара.
Ако Наручилац за време трајања уговора нема потребе за извршењем услуге до
износа из става 1. овог члана, Извршилац је, потписивањем овог уговора, са тим
сагласан.
Уговорене цене су фиксне.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.

Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема сваке појединачне фактуре и то само за број испоручених порција, односно по
трансферу надлежног Секретаријата.
Извршилац се обавезује да у фактури наведе број и датум закључења уговора.
Плаћање ће се извршити на пословни рачун Извршиоца број: 285-0014073720001-04
који се води код Сбербанка ад Србија.
РЕКЛАМАЦИЈЕ
Члан 7.
Наручилац услуга је обавезан да у року од 48 сати обавести о рекламацијама на
испоручене оброке.
Ако је рекламација основана, Извршилац ће умањити рачун за износ вредности
рекламираних оброка.
Наручилац има право и да тражи накнаду евентуалне штете.
У случају да наручилац активира меницу као финансијско обезбеђење за добро
извршење посла, то ће се сматрати негативном референцом у смислу члана 47. став 2.
тачка 5. Закона о јавним набавкама.
Извршилац је дужан да изврши замену оброка само уз сагласност наручиоца.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.
Извршилац се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
уредно потписану и печатирану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без
ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права
на приговор“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница
мора да важи 30 дана дуже од истека рока важења уговора.
Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави: копију картона депонованих
потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење, које мора бити
потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 ,
5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да додатних и накнадних услуга не сме бити без
изричите претходне писмене сагланости и захтева Наручиоца.
Члан 10.
Овај уговор се закључује на период од дана закључења до краја календарске
2020. године, односно од 08. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године.
Под даном закључења уговора са извршиоцем подразумева се дан када обе
уговорне стране потпишу уговор.
Члан 11.
Овај Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна, али и
неиспуњењем или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна, као и

из других разлога који су наведени овим Уговором.
Члан 12.
На све односе уговорних страна који могу настати поводом овог уговора, а нису
регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) равногласна примерка, од којих 2 (два)
задржава извршилац, а 2 (два) наручилац.
ИЗВРШИЛАЦ
___________________________

НАРУЧИЛАЦ
ОШ „НХ Душан Дугалић“
____________________________
Ђорђе Живановић, директор

