Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
путем јавног позива за набавку
''УСЛУГЕ ИСХРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЕДС-А НА ЛОКАЦИЈИ
Крагујевац, улица Слободе број 7“
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, врши “outsortcing” послова организовања
исхране запослених у постојећим капацитетима Друштва – ресторану са припадајућом
кухињом БЕЗ НАКАНДЕ КОРИШЋЕЊА, на локацији:
Крагујевац, улица Слободе број 7
Извршилац услуге се бира на рок од 2 године.
Oпис услуге
Услуга организације исхране запослених у Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд,
обухвата: испоруку прехрамбених артикала наведених у Обрасцу понуде, обезбеђење
ситног инвентара, прање инвентара, одржавање хигијене у просторијама кухиње,
вршење услуга у бифеу (услуживање топлих и хладних напитака).
Извршилац је у обавези да у изузетним приликама обезбеди по комерцијалним
условима јела по поруџбини (кетеринг).
Оријентациони обим услуге предвиђа се на нивоу од: дневни број корисника од 100 до
130.
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) позива сва
заинтересована правна лица за предметне услуге да поднесу своју понуду у складу са
условима наведеним у овом позиву и техничком задатку.
Обавеза понуђача
Сваки понуђач је у обавези да попуни Образац 1 и достави документацију о
регистрацији и доказе ближе дефинисане у тачки 9 Техничког задатка и Образац
понуде-ценовник у писаном облику, потписан од стране законског заступника или
овлашћеног лица и по могућности оверен печатом предузећа.
Цена и валута понуде
Понуђач је дужан да прикаже јединичне цене за сваку понуђену ставку у RSD са
обрачунатим порезом на додату вредност.
Рок важности понуде: 90 календарских дана од датума понуде.
Језик понуде: Понуде се достављају на српском језику.
Критеријум за доделу уговора
Наручилац ће на основу критеријума „најнижа укупна понуђена цена“ извршити
рангирање достављених понуда, с тим да дате цене морају бити у оквиру тржишних
умањене за износ закупа простора и опреме коју Наручилац изабраном понуђачу
ставља на располагање.
Понуђачи су у обавези да у Обрасцу понуде прикажу и цене за додатни асортиман који
ће понудити. Сваки додатни асортиман ће бити посебно бодован и оцењен од стране
Комисије која ће након рангирања понуђача на основу дефинисаног критеријума,
оцењивати бројност, разноврсност и цене понуђеног додатног асортимана у
комерцијалним преговорима са 3 (три) најбоље рангирана понуђача.
На основу дефинисаног критеријума и преговора са најбоље оцењеним и рангираним
понуђачима Наручилац ће закључити Уговор.
У случају да не пристигне ни једна адекватна понуда, ЕДС задржава дискреционо
право да Уговор закључи са понуђачем кога одабере комисија ЕДС-а у директном

преговарању.
Уговор се закључује на период од 2 (две) године са могућношћу продужења за још 24
(двадесет четири) месеца уз сагласност обе уговорне стране.
Рок за доставу понуда: 8 дана од дана објављивања (као први дан се рачуна први
следећи дан од дана објављивања, а последњи је први радни дан након истека 8 дана
од дана објављивања).
Достава понуде: Понуде се шаљу поштом или лично достављају, у затвореним и
запечаћеним ковертама, на адресу:
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Улица СЛОБОДЕ број 7
34000 КРАГУЈЕВАЦ
(Служба за опште послове)
са назнаком: Не отварати, понуда за набавку
''Услуге исхране запослених ЕДС''
Тражење и давање обавештења у вези позива за достављање понуда:
Све додатне информације у вези овог поступка набавке могу се добити путем
електронске поште, под условом да захтев буде достављен најкасније три дана пре
истека рока за достављање понуда.
Контакт особа за техничка и комерцијална питања као и за обилазак објекта и
достављање документације
• Небојша Обрадовић – телефон: 064/859-35-35; email: obradovic.nebojsa@ods.rs
Гаранција за отклањање штете на уступљеној имовини Наручиоца:
Понуђач је у обавези да у случају да буде изабран као најповољнији понуђач на име
гаранције за отклањање штете на уступљеној имовини достави бланко сопствену
меницу без протеста на начин и под условима ближе дефинисаним у одговарајућем
члану Модела Уговора.
Размена поверљивих информација: Изабрани понуђач ће бити у обавези да са ЕДС
закључи Уговор о поверљивости и Прилог и Споразум о безбедности и здрављу на
раду.
Одустанак наручиоца од набавке:
Наручилац задржава право да у сваком моменту, а најкасније до закључења Уговора
са изабраним понуђачем и без навођења разлога одустане од даљег спровођења овог
поступка набавке, без било каквог права понуђача да му Наручилац због тога
надокнади евентуално проузроковану штету или било које трошкове учешћа у поступку
набавке по овом позиву.
Обрасце за давање понуда, потенцијални понуђачи могу добити електронском поштом
или лично на адреси Наручиоца (радним даном од 10 до 14 часова).

