СПОРТСКИ САВЕЗ ГЛУВИХ СРБИЈЕ
SERBIAN SPORTS ASSOCIATION OF THE DEAF
11 000 Београд, Светог Саве 16-18,тел./фаx:+381112436-539,011/311-7435
063/395-114, Текући рачун 205-48127-43 email:millosd@hotmail.com
Бр: 02/2014-139
29. јун 2014. године
Београд
УГОВОР
о набавци услуга хотела и ресторана
закључен дана 29. јун 2014. године, између:
1. Спортског савеза глувих Србије, Београд, Ул. Светог Саве бр. 16-18/6, који заступа Генерални секретар
Иван Аливојводић ( у даљем тексту: наручилац), с једне стране и
2. ЗЕЉИЋ КТВ ДОО, Крупањ, ул. Маршала Тита бр.17, Крупањ,
кога заступа директор Пајић Зоран
(удаљем тексту: давалац услуга), с друге стране, како следи:
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број, 124/12)
спровео поступак јавне набавке услуга хотела и ресторана;
- да је давалац услуга доставио понуду бр: 07/06-14 од 12. јуна 2014. године, која у потпуности одговара
конкурсној документацији;
- да је наручилац на основу Одлуке о избору најповољније понуде број 137 од 17. јуна 2014. године,
изабрао даваоца услуга.
Члан 1.
Предмет уговора је набавка услуга хотела и ресторана.
Члан 2.
Давалац услуга се обавезује да пружи услуге хотела и ресторана и то: 10 пуни пансиона за 16 особа
у периоду почев од ручка 15. августа до доручка 25. августа 2014. године, односно укупно 160 пуних
пансиона ( у једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама).
Давалац услуга ће обезбедити смештај у једнокреветним , двокреветним и трокреветним

собама.

.
Члан 3.
Цена једног пуног пансиона у једнокреветним собама износи 1.580,00 дина без пдв., односно
1.580,00 динара са пдв.
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Цена једног пуног пансиона у двокреветним собама износи 1.580,00 дина без пдв., односно 1.580,00
динара са пдв.
Цена једног пуног пансиона у трокреветним собама износи 1.580,00 дина без пдв., односно 1.580,00
динара са пдв.
У цену су урачунати трошкови боравишне таксе и осигурања.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана извршене услуге.
Давалац услуга се обавезује да наручиоцу испостави рачун за извршене услуге са навођењем врсте
пружених услуга и исказаним ценама, са и без пдв, по услузи, при чему ће применити цену из става 1. и 2.
овог члана.
Давалац услуга се обавезује да у року од 5 дана од закључења уговора преда наручиоцу 1 сопствену
соло меницу као гаранцију за добро извршење посла на номинални износ 10 % од вредности јавне набавке,
односно 25.000,00 динара, без пдв. са роком важности 30 дана дуже од важности уговора.
Уколико давалац услуга непоступи на начин из претходног става овог члана, уговор ће се раскинути.
Уговорачи су се споразумели да наручилац може смањити односно повећати број лица која користе
услуге даваоца с тим што укупна вредност уговора не може прећи 250.000,00 динара, без пдв. односно са
пдв. 250.002,00 динара.
Члан 4.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране решаваће
споразумно у духу добре пословне сарадње, а уколико у томе не успеју, уговарају надлежност Привредног
суда у Београду.
Члан 5.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 6.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих по два задржавају уговарачи за своје
потребе.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Иван Аливојводић

Зоран Пајић
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