На основу чл. 112. и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015, 68/2015) закључује се:
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ

Ручак и ужина за ученике

Закључен између уговорних страна:
Основна школа „Данило Киш“, Генерала Штефаника бр 6, 11000 Београд, коју
заступа директор школе Данијела Чоловић, (у даљем тексту: Наручилац) и

„FAN GRUPO“ д.о.о. са седиштем у Београду, Улица Слободана Берберског Лале
бр 18, кога заступа директор Марко Арсић, (у даљем тексту: Испоручилац)

Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Испоручиоцу:

ПИБ: 108657287

ПИБ: 100285623

Матични бр: 17856944

Матични бр: 17338862

Број рачуна: 840-240000002095666-88

Број рачуна: 250-1460000215030-35

Телефон: 011/785-6855

Телефон: 011/347-8092

Телефакс:

Телефакс: 011/347-8092

Е-mail: nabavkeosdanilokis@gmail.com

E-mail: fangrupo_doo@yahoo.com

ОСНОВ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац је Одлуком о додели уговора бр 14/18 од 22.10.2018 године
изабрао „FAN GRUPO“ д.о.о. као најповољнијег понуђача након спроведеног
поступка јавне набавке мале вредности број 14/18.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је услуга достављања припремљене хране за ученике у
продуженом боравку на период од годину дана као и услуге достављања ужине за
ученике на период од годину дана, односно до износа процењене вредности јавне
набавке, почев од датума закључења уговора.
Саставни део овог Уговора су: понуда Испоручиоца бр. 696 од 12.10.2018. године.
Предмет Уговора Испоручилац ће извршити самостално.
ЦЕНА
Члан 3.
Јединична цена ђачког оброка са свим захтевима из спецификације из понуде
испоручиоца бр. 696 од 12.10.2018. године износи 118,90 дин без ПДВ-а, односно
142,68 дин са ПДВ-ом. Јединична цена ђачке ужине са свим захтевима из
спецификације из понуде испоручиоца бр. 696 од 12.10.2018. године износи 48,50
дин без ПДВ-а, односно 58,20 дин са ПДВ-ом.
Услуге ће се вршити до износа процењене вредности јавне набавке, односно до
4.700.000,00 дин без ПДВ-а, односно до 5.640.000,00 са ПДВ-ом, најдуже до истека
предметног уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Наручилац се не обавезује да ће за време трајања уговора наручивати за све
ученике, већ може наручити количине у зависности од својих конкретних потреба.
Број ученика је дат као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене
цене, као и лаког упоређивање понуда.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да у року од 45 дана од пријема исправно
испостављеног рачуна, извршити уплату извршене услуге, на рачун 2501460000215030-35 Испоручиоца услуге.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА
Члан 6.
Испоручилац услуге се обавезује да услугу из овог уговора врши у свему под
условима јавне набавке и прихваћене понуде.
Испоручилац je у обавези да испоручи посебне оброке ученицима који не могу да
једу сваку врсту хране из здравствених и верских разлога.
Ако услуга коју је Испоручилац услуге пружио Наручиоцу неадекватна, односно
не одговара неком од елемената садржаном у документацији јавне набавке и
прихваћеној понуди, Испоручилац услуге одговара по законским одредбама о
одговорности за неиспуњење обавезе, Наручилац ће активирати меницу за добро
извшење посла, уколико се штета понови.
Број гратиса које Испоручилац једном дневно обезбеђује је за ручак: 44, а за ужину:
38.
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће испоруку готовог оброка из чл. 2. овог Уговора
извршавати радним даном до 12:00 часова својим доставним возилом, у својој
амбалажи и опреми као и са неопходним прибором за јело, док ће ужину
испоручивати сваког радног дана до 09.00 часова, односно до 17.00 часова за
поподневну смену.
Испорука укључује транспорт и истовар оброка до кухиње објекта Основне школе
„Данило Киш“, Ул. Генерала Штефаника бр 8 из Београда.
Наручилац се обавезује да до 16:00 часова сваког радног дана телефоном поручи за
наредни дан потребан број и врсту оброка.
Члан 8.
Енергетска вредност, хранљиве и заштитне материје оброка и друге вредности
морају бити у складу са Правилником о нормативу друштвене исхране деце у
установама за децу („Службени гласник РС“ бр. 50/94), као и Правилником о
ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у
основној школиза узраст деце која су корисници ручка („Службени гласник РС“ бр.
68/18).
Предметне услуге морају да се врше стручно и квалитетно са пуном
професионалном пажњом и у складу са правилима струке, уз стриктно поштовање
законских прописа, стандарда и норматива који важе за ову врсту послова.
Члан 9.
Испоручилац се обавезује да ће храна коју испоручује Наручиоцу као крајњем
купцу бити припремљена од намирница I класе (квалитета), у складу са

нормативима утврђеним позитивним законским прописима и у складу са добром
произвођачком и хигијенском праксом, устаљеној у прехрамбеној индустрији.
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.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 10.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10 %
од вредности уговора, односно у износу од 470.000,00 динара са роком важности 30
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла доставља се оригинал
сопствена бланко меница, са клаузулом ''без протеста'', прописно потписана и
оверена са копијом картона депонованих потписа, овлашћењем за попуну менице и
потврдом о регистрацији менице.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 11.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се укупна
вредност може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015).
Члан 12.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване највише
до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години
(Уредба о критеријумима за утврђивање приходе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора, који због природе
расхода захтевају плаћање у више година на основу члана 54. Став 7. Закона о
буџетском систему ( Сл. Гласник РС“ бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13, 108/13), члана 17. Став 1. Члана 42. Став 1. Закона о Влади ( Сл. Гласник РС“
бр 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12, 7/14).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и траје до испуњења његових
обавеза, а најдуже годину дана почев од момента закључења уговора, односно до
износа процењене вредности јавне набавке.
Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из
става 1. овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од
стране извршиоца.
Члан 14.
Сва спорна питања решаваће се договором Наручиоца и Испоручиоца услуге.
Уколико се спор не може на овај начин решити уговора се стварна надлежност
Привредног суда у Београду.
Члан 15.
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати,
било директно било индиректно, за себе или неку другу страну поклон или
повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или
корупција.
Члан 16.
Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених
овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од
којих 3 (три) за Наручиоца и 3 (три) за Испоручиоца услуге.
У г о в о р а ч и:
У Београду __________2018.

„FAN GRUPO“ д.о.о.
Директор
_________________
Марко Арсић

О.Ш. „Данило Киш“
Директор
___________________
Данијела Чоловић

