На основу Одлуке о покретању јавног позива за пружање угоститељских услуга
компанијама чланицама НТП Београд, привредно друштво Научно-технолошки парк
Београд доо Београд, ул Вељка Дугошевића бр. 54 (у даљем тексту: „НТП Беогрaд“) дана
31.12.2019. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пружање угоститељских услуга компанијама чланицама НТП Београд

Број

1.

Локација

Место извршења услуге

Почетна цена
(РСД /месечно)

Трајање уговора
(година)

НТП Београд

Објекат Б5 - приземље

5.000,00

3

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Научно-технолошки парк Београд доо Београд
Адреса: Вељка Дугошевића број 54
Матични број: 21113115 ПИБ 109023482
Телефон: 011/3370 950
e-mail :office@ntpark.rs

2. ПРЕДМЕТ
Пружање угоститељских услуга компанијама чланицама НТП Београд у Комплексу
Научно-технолошког парка Београд.
Сви послови и трошкови око постављања (инсталирање и стављање у функцију) и уклањања
уређаја и опреме неопходне за извршење услуге из Јавног позива, падају на терет Понуђача.

3. ЦЕНА
Почетна цена за коришћење простора у коме ће Понуђач пружати услугу из Јавног позива
дата је у табели. У цену су урачунати и трошкови електричне енергије.
У цену из претходног става није урачунат ПДВ.

4. НЕОПХОДНИ УСЛОВИ
4.1. Технички услови за пружање услуге:
Понуђач је дужан да обезбеди све техничке уређаје и опрему неопходну за пружање
услуге, и то:
- Топла витрина са транспортером за тацне и посудама за топла јела и варива
- Хладна витрина са транспортером за тацне и посудама за хладна јела и салате
- Расхладна витрина за колаче, торте и десерте
- Регистар каса
- Вага за мерење масе главног јела и салате
- Професионални фрижидери за чување намирница
- Професионална машина за прање посуђа
- Тацне, посуђе и есцајг за 250 корисника
- Столови, столице, шанк пултови и шанк столице
4.2. Услови у погледу извршења услуге:
Понуђач је дужан да обезбеди извршење услуге према следећој спецификацији:
I
II

ДОРУЧАК (8.30 – 11.00)
Све врсте сланих пецива (земичке, кифле, переце, паштетице, панцероте, и сл.)
Сендвичи, минимално пет врста
Печена јаја на око, кајгана, омлети
Печена сланина, кобасица
Барене виршле
Енглески доручак
РУЧАК (11.30 – 16.30)

Свакодневно, у понуди за ручак неопходно је обезбедити следеће:
-

Посна супа од поврћа (порција 2.5dl)
Супа/чорба (порција 2.5dl)
Минимално четири кувана јела
Минимално пет врста јела од три врсте меса (пилеће, телеће, свињско)
Риба, минимално три пута недељно
Италијанска кухиња (лазање, пасте, пене), минимално два пута недељно
Минимално пет прилога (грашак, кромпир пире, пекарски кромпир, помфрит,
гриловано поврће, сос, и сл.)
Минимално пет врста салате
Минимално три врсте оброк салате
Минимално пет врста десерта (палачинке, воћни и чоколадни купови, пите,
колачи, торте, и сл.)

НАПОМЕНА:
-

Супа, чорба и оброк салата се испоручују на порцију а земичка и десерт на комад.
Главно јело, месо, прилог и салата испоручују на меру према захтеву купца.
Понуда главних јела мора бити разноврсна на начин да се ниједно главно јело не
може два или више пута поновити на недељном нивоу.
4.3. Услови у погледу искуства за извршење услуге:
У оцену за избор квалификоваће се само Понуђачи који имају искуство у пружању
угоститељских услуга од најмање две године и који у тренутку расписивања јавног
позива имају бар један угоститељски објекат у коме обављају наведену
угоститељску делатност.
Понуђач је дужан да обезбеди представницима Наручиоца обилазак угоститељског
објекта у коме тренутно послује. Уколико увидом на лицу места Наручилац утврди
да Понуђач не испуњава захтеване услове, понуда неће бити узета у разматрање.

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР
У оцењивање понуда ће се квалификовати само Понуђачи који испуњавају све услове из
тачке 4 јавног позива.
Избор најповољнијег Понуђача ће се вршити према критеријуму највише понуђене цене.

6. НАЧИН ПРИПРЕМЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Образац 1-Основни подаци о понуђачу, Образац 2 - Понуда, и Образац 3-Изјава о
прихватању услова из јавног позива, могу се преузети са сајта НТП Београд: www.ntpark.rs
или у просторијама НТП Београд, адреса: Вељка Дугошевића 54, Београд-Звездара.
Сваки заинтересовани понуђач пре достављања званичне понуде дужан је да изврши увид
у стање локације предвиђене за пружање угоститељских услуга из Јавног позива и да на
основу тога достави понуду. Овлашћени представник НТП Београд ће, након обиласка
локације, издати потврду o обиласку. Издата потврда се доставља уз понуду.
Локација на којој је предвиђено пружање угоститељских услуга може се погледати сваког
радног дана почев од дана објављивања Јавног позива у времену од 10:00 до 15:00 часова у
згради НТП Београд, уз обавезну претходну најаву доласка.
Комплетна Понуда мора да садржи следећа документа за све апарате који се постављају:
а) Попуњен Образац 1 из прилога Позива;
б) Попуњен Образац 2 из прилога Позива;

в) Попуњен Образац 3 из прилога Позива;
г) Копију извода из Агенције за привредне регистре Републике Србије, не старију од 30
дана;
д) Потврду о обиласку, потписану од стране овлашћеног представника НТП Београд;
Документа се достављају у оригиналу или овереној копији.
Понуда се доставља у запечаћеној коверти са назнаком на предњој страни коверте:
ПОНУДА
ЗА
ПРУЖАЊЕ
УГОСТИТЕЉСКИХ
УСЛУГА
КОМПАНИЈАМА
ЧЛАНИЦАМА НТП БЕОГРАД-НЕ ОТВАРАТИ, поштом препоручено, на адресу Научнотехнолошки парк Београд доо Београд, ул. Вељка Дугошевића 54, Београд-Звездара, или
лично преко писарнице. На полеђини обавезно навести назив понуђача, адресу, контакт
телефон и име контакт особе.
7. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуда је до 10.01.2020. године до 10 часова. Понуде које нису пристигле
у писарницу НТП Београд до назначеног рока, биће враћене понуђачу неотворене, уз
назнаку да су неблаговремене.
У случају да два или више понуђача доставе понуде са истом ценом, као најповољнији
понуђач сматраће се онај који је раније доставио понуду по датуму и времену приспећа
означеног у Јавном позиву.
Понуђач чија понуда буде прихваћена као најповољнија дужан је да приступи закључењу
уговора у року од осам дана од дана објављивања резултата Јавног позива на огласној табли
НТП Београд.
Уколико понуђач са најповољнијом понудом не жели да приступи закључењу уговора у
предвиђеном року, дужан је да о томе писмено обавести НТП Београд, тако да ће НТП
Београд понудити закључење уговора другом по реду најповољнијем понуђачу, који је
такође дужан да приступи закључењу уговора у року од осам дана од дана објављивања
резултата Јавног позива на огласној табли НТП Београд.

8. ДАТУМ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 10.01.2020. године са почетком у 10.15 часова
у просторијама НТП Београд.
Неблаговремене понуде, односно понуде које нису пристигле у писарницу НТП Београд до
назначеног рока, биће враћене понуђачу неотворене, уз назнаку да су неблаговремене.
Јавном отварању понуда уз презентацију писменог овлашћења могу да присуствују
представници понуђача.

9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТИ
Сви трошкови учешћа на Јавном позиву, те трошкови евентуалне адаптације простора за
обављање услуге из Јавног позива у згради НТП Београд, трошкови текућег одржавања
исте, као и трошкови оправки техничких уређаја и опреме, падају на терет понуђача.
Сви остали услови и односи између НТП Београд и понуђача биће регулисани уговором
који ће бити закључен након објављивања резултата на огласној табли НТП Београд и на
сајту НТП Београд: www.ntpark.rs
Све информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 011/33 70 951.

