Школа за основно и средње образовање “Видовдан” - Бор
Моше Пијаде 31, 19210 Бор, тел/факс +381-30-422-490

Понуђач:
_______________________________________
Предмет: Достава понуде за набавку услуге исхране ученика у продуженом
боравку
Поштовани,
Обраћамо Вам се овом молбом за доставом понуде ваше установе за набавку
услуге исхране ученика у продуженом боравку.
Наручилац је Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ – Бор, која ће са
понуђачем који достави најповољнију понуду закључити Уговор.

Рок за достављање понуде:
Начин достављања понуде:

Обавезни елементи понуде
Критеријум за избор најповољније
понуде
Особа за контакт

8 дана
Електронским путем на E-mail адресу школе,
или
Поштанском доставом попуњених образаца на адресу
школе
У складу са садржајем обрасца понуде
Најниже понуђена цена
Виолета Мариновић-шеф рачуноводства, тел: 030-427-745

Напомена: Понуђач је обавезан да попуњене, потписане и печатом оверене обрасце за
састављање понуде достави на адресу Школе: Школа за основно и средње образовање
''Видовдан'' Бор, ул. Моше Пијаде бр.31, 19210 Бор.
Прилог: Комплет образаца за састављање понуде
Директор школе
Машић Стојан

Образац – Техничке карактеристике

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА
Назив и врста
услуге

Техничке карактеристике

Исхрана ученика
у продуженом
боравку

Пружалац услуге мора располагати производно
техничким и организационо људским капацитетима
за свакодневну припрему и допремање оброка:
- сопствена кухиња са капацитетом дневне
припреме 50 и више оброка, опремељена
неопходним техничким уређајима за чување
намирница, њихову термичку обраду и миксање,
- довољан број квалификованих пекара, кувара и
помоћних радника за припрему и
сервирање/паковање пецива, са уредно вођеним
књижицама о обављеним санитарним
прегледима,
- наменско возило за свакодневни транспорт
хране, у одговарајућим дезинфикованим
посудама.
У циљу обезбеђивања квалитета оброка, према
нутритивно-енергетској вредности и хигијенскотехничкој исправности, потребно је да пружалац
услуге:
- ангажује нутриционисту, који ће помагати израду
јеловника и одобравати њихову примену,
врши периодичне санитарне контроле исправности
намирница код надлежне установе за заштиту
здравља (најмање 4х годишње).

Јединица
мере

Количина

10

Образац понуде
Референтни број:

На основу Позива упућеног дана 22.01.2014. године за доставом понуде за набавку услуге
исхране ученика у продуженом боравку, дајемо следећу:

П О Н У Д У бр.___________
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСХРАНЕ УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Матични број:
Регистарски број:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
ПИБ:
Телефон
Електронска адреса понуђача
(е-маил):
Овлашћено лице за
потписивање уговора:

2.2. ПОНУЂЕНА ЦЕНА1 за услугу исхране ученика у продуженом боравку

Назив и врста добра

Марка и модел

Јединица
мере

Количина

Цена по
јединици
(без ПДВ-а)

Укупна цена
(без ПДВ-а)

10

/

Укупно без износа ПДВ-а:
Укупно са износом ПДВ-а:
Трошкови испоруке на адресу по захтеву наручиоца:
Укупно са износом ПДВ-а и трошковима транспорта:
Напомена: Понуђач је обавезан да у трошкове понуде уврсти и трошкове доставе, исказујући их
као засебни трошак. У случају да се трошкови доставе не зарачунавају потребно је то и назначити
износом 0,00 РСД

2.3. РОК ИСПОРУКЕ –Услуга ће се обављати радним данима почев од 03.02.2014. до
31.01.2015.године на адресу Школе.

2.4. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ –Рок важења понуде износи _______ дана (не мање од 30 дана)

2.5. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА – Плаћање ће се вршити по испостављеним
месечним фактурама почев од дана закључења уговора до износа пуне цене.

Потпис овлашћеног лица
Датум:

1

М.П

Напомена: Понуђач је обавезан да у цену уврсти и трошкове превоза.

Образац - Модел уговора

МОДЕЛ УГОВОР
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИСХРАНЕ УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
закључен између:
Школа за основно и средње образовање „Видовдан“, Ул. Моше Пијаде бр.31, Бор, коју заступа,
директор Машић Стојан, (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране
и
Понуђача ______________________________, кога заступа _____________________________,
(назив и седиште),

(име и презиме овлашћеног лица, функција),

(у даљем тексту:Пружалац услуге ) с друге стране.

Члан 1.
Предмет овог Уговора је услуга исхране ученика у продуженом боравку у свему према
захтевима Наручиоца и према Понуди Пружаоца услуге број __________од дана _________.
Члан 2.
Укупна цена услуге исхране утврђена је у понуди Пружаоца из члана 1. овог Уговора и
износи _____________.
Плаћање ће се вршити по испостављеним месечним фактурама почев од дана закључења
уговора до износа пуне цене.
Давалац услуге је упозорен на могућа кашњења у редовности плаћања по овом уговору
услед нередовности преноса средстава од стране локалне самоуправе.
Члан 3.
Следећа документа, наведена по редоследу важности, чине саставни део уговора:
- Образац понуде
- Образац техничких карактеристика – опис и садржај услуге.
Члан 4.
Понуђач је обавезан да услугу пружа квалитетно и одговорно, у складу са захтевима посла,
у свему по опису и садржају, наведеним у Обрасцу техничких карактеристика – опис и садржај
услуге.
Услуга исхране пружаће се континуирано, почев од 03.фебруара 2014. до 31.јануара
2015.године.
Члан 5.
Пружалац услуге је обавезан да предузме све мере санитарно-хигијенске заштите у
паковању и транспорту намирница, придржавајући се у свему прописа и норматива којима се
ближе уређује ова област.

Члан 6.
Уговор се може раскинути сагласношћу обеју страна, споразумно, уз обавезу најаве до 20
дана пре намераваног датума прекида пружања услуге.
Уговор се може раскинути на захтев Наручиоца уколико Пружалац не врши услугу у складу
са захтевима посла, према обиму и садржају, а након непредузимања мера за отклањање
недостатака по образложеном приговору Наручиоца.
Члан 7.
Овај уговор производи правна дејства од 03.02.2014.године и закључује се на период до
31.01.2015. године.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају
споразумно. За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем спор ће решавати стварно
надележан трговински суд у Зајечару.
Члан.9.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
За Пружаоца

У Бору, дана: ______________
Деловодни број: ______________

Школа “Видовдан”
Стојан Машић, директор

