РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове
Радна група за јавне набавке
Бр:404-21/2021-II
Дана: 21.09.2021.год.
Параћин
Предмет: Захтев за достављање понуда за ЈН бр.21/2021 - Набавка услуге ресторана
- на основу чл. 27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019)

Поштовани,
Позивамо Вас да за наручиоца Скупштине општине Параћин, доставите најкасније
до 24.09.2021.год. до 12,00 часова, понуду за набавку услуге ресторана, на основу
Правилника о коришћењу репрезентације, у складу са чл.27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник
РС"бр.91/2019), јер се ради о набавци испод прагова до којих се закон не примењује.

Попуњене обрасце тражене овим Захтевом за достављањем понуда можете да
доставите попуњене и скениране на е-маил: vesna_kpetrovic@paracin.rs, или
непосредно у згради Општине Параћин (услужни центар шалтер бр.7.) уз обавезно
навођење назива набавке или поштом на адресу Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове општине Параћин, ул. Томе Живановић бр.10., 35250
Параћин, Радна група за јавне набавке.
Понуда мора да садржи:
- Попуњен Образац бр.2 – Техничка спецификација
- Попуњен и потписан Модел уговора
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Прилог 2.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(одгорно лице понуђача дужно је попуни овај део захтева за подношење понуда, чиме
потрђује да је упознат са спецификацијом која је предмет набавке)

Р.бр

1.

Оквирни мени
Предјело (мрсно - састављено од печенице
свињске, говеђе, чајна, суви врат, шунка, сир, јаја –
за сваког госта посебно; посно - састављено од
туњевине и неколико различитих риба, поврћа,
посних ролата и осталих сланих посластица мин.10
различитих врста)

Јединица мере по особи
(количина)

250 гр.

2.

Главно јело:
Печење (јагњеће и прасеће)
Риба (пастрмка и шаран)
Роштиљ (свињско и јунеће)

350 гр.

3.

Сезонска салата

250 гр.

4.

Хлеб

200 гр.

5.

Колач

1 ком.

6.

Аператив 0,03 л (по избору)

2 ком.

7.

Алкохолно пиће – вино 0,7 л

1 ком.

8.

Алкохолно пиће – пиво 0,33 л (по избору)

2 ком.

9.

Безалкохолно пиће 1 л (сок – газиран, негазиран)

1 ком.

10.

Вода 1 л (негазирана, газирана)

1 ком.

11.

Кафа (експресо, домаћа)

1 ком.
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Понуђена цена
без урачунатог
ПДВ-а по особи

Врста услуге

Понуђена
цена са
урачунатим
ПДВ-ом по
особи

Услуга ресторана (набавка, припрема,
аранжирање и послужење гостију) у
објекту понуђача, састављен од горе
наведеног менија за предвиђену
количину.

Предвиђен
оквирни број
гостију на
годишњем
нивоу

200

Укупна понуђена цена за предвиђени број гостију (без ПДВ-а):
Укупна понуђена цена за предвиђени број гостију (без ПДВ-а):

Потпис овлашћеног лица
Датум:_______________

М.П

__________________________
__________________________
(седиште пр.лица тј. адресу)
ПИБ:_______________________
Матични број _______________
Бр.тел._____________________
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1.1.Техничке спецификације
(врсте, количине, рок и место испоруке добара)

Набавка предвиђене услуге, која су предмет набавке се набављају у складу са чл.27. став
1) Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019), Павилника о ближем
уређивању поступка јавне набавке општине Параћин бр. 110-20/2020-III oд
21.09.2020.год., jer се ради о добрима чија је вредност испод прагова до који се Закон о
јавним набавкама примењује. Предмет набавке, неопходно је набавити за потребе
послужења гостију општине у складу са Правилником о коришћењу репрезентације, на
основу потписаног Захтева за покретањем поступка од стране шефа кабинета
Председника општине. Сваки захтев за коришћењем репрезентације, мора да садржи
сврху и повод коришћења и број гостију.
Детаљан опис услуге, добара, количине које треба набавити, саставни део су тражене
техничке спецификације (Прилог бр.2). Предметна услуга ће се вршити у пословном
објекту изабраног понуђача, који мора бити на територији града, комплетно опремљен за
пријем гостију општине Параћин (званичних делегација, државних, међународни, других
локалних самоуправа, група и појединаца, представника домаћих и страних правних лица
и организација) из земље и иностранства (на територији града). Понуђач мора да да
набави, припреми храну (свеже припремљена), лепо аранжирана, послужи, да услуга
буде брза и ефикасна, као и да има целокупно предвиђен асортиман хране и пића
(предвиђен спецификацијом).
Понуђач је у обавези да набави и припреми храну предвиђену спецификацијом, да
набави алколна и безалкохолна пића, да припреми храну квалитетно, да услугу
послужења хране и пића, врши ефикасно, квалитетно, као и да услугу послужења хране и
пића врши ефикасно, квалитетно, као и да гарантује да добрима (храни и пићу) није
истекао рок важења. Понуђач мора имати резервисан ресторан за пријем гостију општине
Параћин.
1.2. Квалитет испоручених добара и пружене услуге
Надзор и контролу над вршењем услуге, вршиће овлашћени представних Наручиоца и то
шеф кабинета председника и уколико у току трајања уговора има неку рекламацију, која
се тиче хране, пића и предметне услуге, пружалац услуге је дужан да недостатке уклоне.

1.3. Рок извршења
Понуђач је у обавези да тражена добра и услугу испоручи у периоду од потписаног
уговора до краја буџетске године 31.12.2021.год.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕСТОРАНА
набавка на коју се ЗЈН не примењује
Закључен дана __________2021.год., између:
Скупштина општина Параћин, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановић бр. 10.,
ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, коју заступа Председница скупштине, С.
Јовановић. дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:..........................Матични
број:................................Број
рачуна:
............................................
Назив
банке:................................,кога
заступа.........................................(у даљем тексту: Пружалац услуге)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 27. став 1) Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник” РС бр. 91/2019) спровео поступак набавке испод прагова до којих се закон не
примењује и да је објавио Захтев за подношењен понуда на сајту општине Параћин,
www.paracin.rs,
- да је пружалац услуге доставио понуду дана ______________ године, која се налази у
прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
-да је изабрао понуду пружаоца услуге као најповољнијег понуђача за набавку услуге
ресторана у складу са траженом спецификацијом.
Члан 2.
Предмет уговора је набавка услуге ресторана у складу са Правилником о
коришћењу репрезентације и ближе је одређен усвојеном понудом пружаоца
услуге__________________ од ________2021. године, која је дата у прилогу и чини
саставни део Уговора.
Предмет уговора су услуге ресторана тј. угоститељске услуге, предвиђене за послужење
гостију поводом Дана општине, као и за послужење гостију у току 2021.год., а у складу са
Правилником о коришћењу репрезентације на основу захтева надлежног лица .
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Члан 3.
Уговорне стране прихватају понуђену цену коју је Пружалац услуга, понудио у својој
понуди од ______.2021.год., а која обухвата укупне трошкове набавке, припреме и
послужења хране (на основу предвиђене спецификације), као и предвиђена алкохолна и
безалкохолна пића по особи тј. госту у објекту послодавца, који се налази у Параћину, у
ул. _____________ бр._______.
Члан 4.
Укупни трошкови набавке, припреме и послужења хране, алкохолних и безалкохолних
пића на основу предвиђене спецификације, за укупан број гостију (200) износи ________
(без урачунатог ПДВ-а), а са урачунатим ПДВ-ом у износу од ____________ динара за
предвиђени број гостији. Цена по особи износи ________ динара без урачунатог ПДВ-а, а
са урачунатим ПДВ-ом у износу од _________ динара. Уговорена цена за предвиђену
услугу је фиксна по особи (тј. по госту) и не може се мењати до краја важења уговора.
Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да ће горе наведену услугу извршити у складу са ценом из
достављене понуде, а Наручилац се обавезује да обавести Даваоца услуге, минимум један
дан пре пријема гостију, о тачном датуму, времену и броју гостију. Сваки рачун за
предвиђене услуге, мора бити потписан од стране надлежног лица за послове протокола,
који својим потписом потврђује тачан број гостију, а остале рачуне потписује корисник
рачуна, на основу одобреног захтева од стране Председника општине у складу са
Правилником о коришћењу репрезентације.
Члан 6.
Давалац услуга гарантује да ће испоручити све уговорне количине предвиђених добара и
предвиђену услугу извршити у роковима по захтеву наручиоца и траженом квалитету а у
случају да их не испоштује сагласан је да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која
услед тога настане.
Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да набави храну, алкохолна и безалкохолна пића да
припреми храну у складу са конкурном документацијом, да услугу послужења хране и
пића врши ефикасно, квалитетно, поштујући обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да добрима која су предмет набавке (храна и пиће) није истекао рок трајања.
Члан 8.
Давалац услуге гарантује да ће обавезе из чл. 2. овог Уговора, извршити у складу са
понудом, стандардима који регулишу ову врсту предмета уговора и који се обавезује да
ће услуга и тражена добра имати она својства каква су предвиђена јавном набавком а у
складу са понудом, уговором и спецификацијом.
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Члан 9.
У случају да укупна понуђена цена за оквиран број гостију, буде нижи од процењене
вредности јавне набавке, Наручилац може да по јединичној цени, понуђеној у Захтеву за
подношење понуда, да набавља услугу до висине процењене врености ове набавке.
Уговор се закључује до висине средстава предвиђених финансијским планом Скупштине
општине Параћин за 2021. год., тј. до висине од 500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, а
са урачунатим ПДВ-ом у износу од 600.000,00 динара. Период важења уговора је од дана
потписивања до 31.12.2021. године.
Члан 10.
Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге исплати вредност извршених услуга у року
који није краћи од 15 дана ни дужи од рока предвиђен Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/15,
113/2017 и 91/2019) од дана службеног пријема рачуна, након извршене услуге, на основу
броја гостију, на текући рачун бр. ________________, који се води код банке
_______________. Пружалац услуге је дужан да изврши регистрацију фактуре у складу са
Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за
исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ("Сл. гласник РС"
бр. 7/2018 , 59/2018 и 8/2019).
Члан 11.
Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима:
- ако Пружалац услуге, не изврши услуге по условима из захтева за подношење
понуда од _________.2021.год.
- ако не испуни уговорне обавезе из овог уговора,
- у случају промене цене,
- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је уговором предвиђено,
- споразумом уговорних страна,
- и у др.случајевима у складу са законом.
Члан 12.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе
Закона о облигационим односима. Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени
овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници
уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно
надлежни суд. Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку
уговорну страну.
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
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ЗА НАРУЧИОЦА
СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ
ПАРАЋИН

Пружалац
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С.Јовановић, дипл. правник

