Планинарски клуб ТАРА
31250 Бајина Башта
Шпанских бораца 1
19.04.2021. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за набавку услуга стручног оспособљавања за стицање звања
спортски водич у планинарству за потребе Еrasmus+ пројекта
622238-EPP-1-2020-1-RS-SPO-SSCP

Набавка број: ОК 05-2021

Конкурсна документација садржи укупно 9 страна

Бајина Башта,
април 2021. године
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На основу захтева Ненада Лечића, координатора Еrasmus+ пројекта 622238-EPP-1-2020-1-RS-SPOSSCP припремљена је конкурсна документација која садржи:
1. Опште податке о набавци
2. Прилог 1 - Образац општих података о понуђачу.
3. Прилог 2 - Образац понуде.
4. Прилог 3 - Модел уговора о пружању услуга.
5. Прилог 4 - Техничке спецификације
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
Подаци о Наручиоцу:
Назив Наручиоца

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ТАРА

Седиште Наручиоца

Бајина Башта, Шпанских бораца 1

Интернет страница Наручиоца

www.planinarskiklubtara.org

ПИБ

107480899

Матични број

28774273

1. Предмет набавке: Услуге стручног оспособљавања за стицање звања спортски

водич у планинарству за потребе Еrasmus+ пројекта 622238-EPP-1-2020-1-RS-SPOSSCP.
Набавка се спроводи ради закључења уговора.

2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
А) Слање путем електронске поште на адресе три потенцијална понуђача
Б) Интернет страница наручиоца: www.planinarskiklubtara.org
3. Начин подношења понуде
4. Понуђачи подносе понуде електронском поштом на адресу: planinarskiklubtara@gmail.com
са обавезном напоменом: „Понуда за набавку услуга стручног оспособљавања за стицање
звања спортски водич у планинарству за потребе Еrasmus+ пројекта 622238-EPP-1-2020-1RS-SPO-SSCP”.
5. Рок за подношење понуде
Понуда
се сматра благовременом ако је на адресу електронске поште
planinarskiklubtara@gmail.com стигла закључно са 22.04.2021. године до 12:00 часова.
6. Место, време и начин отварања понуде
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 22.04.2021. године у 13:00 часова, на адреси: ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ТАРА, Бајина
Башта, Шпанских бораца 1 у присуству чланова Kомисије за предметну јавну набавку.
С обзиром да се на набавку не примењују одредбе ЗЈН, приликом отварања понуда неће бити
сачињаван записник, већ ће сви потребни подаци бити садржани у евaлуaционом извештају
(извештају о стручној оцени понуда) и одлуци о додели уговора.
7. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници
понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају
писмена пуномоћја, на основу којих доказују овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда.
8. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора ће бити донета у року
од 3 (три) дана од дана отварања понуда.
9. Закључење уговора: уговор ће бити закључен у року од 2 (два) дана од дана протека рока
за приговор на Одлуку о додели уговор
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10. Контакт: Лица за контакт у вези са набавком су:
a.
Ненад Лечић
lecic.nenad@gmail.com
b.
Обрад Павловић
obradbb@gmail.com

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
У складу са захтевима из обрасца Понуда са техничком спецификацијом (Прилог 2).
КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из обрасца Понуда са техничком спецификацијом (Прилог 2).
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА
У складу са захтевима из обрасца Понуде са техничком спецификацијом (Прилог 2).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА:
У складу са условима из Модела уговора (Прилог 3).
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА:
30.04.2021. – 30.06.2021. године.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Најнижа понуђена цена.
РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ:
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом услуга избор најповољније
понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен
путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену просечну цену услуга и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
1. Понуђач мора бити акредитован и поседовати важећу дозволу за рад издату од стране
Министарства просвете Републике Србије – Уз понуду обавезно доставити копију документа
2. Понуђач мора поседовати важећу дозволу за рад издату од стране Министарства омладине и
спорта Републике Србије - – Уз понуду обавезно доставити копију документа
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
Најмање 60 дана.
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ПРИЛОГ 1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ОК 05-2021
(попуњава Понуђач)
Назив понуђача:
Адреса седишта:
Држава:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна и банка:
Број и датум издавања акредитације
од стране Министарства просвете РС
Број и датум издавања дозволе за
рад издате од стране Министарства
омладине и спорта РС

Особа за контакт:
Електронска адреса (е-mail)
Телефон:
Телефакс:
Овлашћено лице понуђача:

Датум:

Потпис понуђача
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ПРИЛОГ 2
ПОНУДА
ОК 05-2021
(попуњава Понуђач)
Број и датум понуде:
Опис услуга:

према техничким спецификацијама у Прилогу 4,
које представљају саставни део понуде

Цена услуга у дин., без ПДВ-а:
Цена услуга у дин., са ПДВ-ом:
Рок извршења услуга:

30.04.2021. – 30.06.2021. године

Рок за плаћање услуга:

7 дана од дана службеног достављања исправно
регистроване фактуре

Рок важења понуде:

дана од дана отварања понуде (минимум 60)

Понуда чини саставни део уговора.
Техничке спецификације чине саставни део уговора.

Датум:

Потпис понуђача
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ПРИЛОГ 3
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ОК 05-2021
(попуњава Понуђач)

1. ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ТАРА, Шпанских бораца 1, 31250 Бајина Башта носилац Еrasmus+ пројекта
622238-EPP-1-2020-1-RS-SPO-SSCP, ПИБ: 107480899, МБ: 28774273, кога заступа председник клуба
Ненад Лечић (у даљем тексту: Наручилац)
2.

ПИБ:

,

МБ:

,

кога

заступа

(у даљем тексту: Пружалац услуга),
сагласили су се дана _____________ године (попуњава Наручилац), како следи:
Члан 1.
Уговорне стране ступају у овај уговорни однос и уређују међусобне односе за пружање

услуга стручног оспособљавања за стицање звања спортски водич у планинарству
за потребе Еrasmus+ пројекта 622238-EPP-1-2020-1-RS-SPO-SSCP.
Члан 2.
Предмет овог уговора су услуге стручног оспособљавања за стицање звања спортски водич у

планинарству.

Услуге из претходног става овог члана су ближе дефинисане у Понуди Пружаоца услуге број
која је достављена Наручиоцу дана __________.
Саставни део овог уговора чине Понуда и Техничке спецификације.

Цена Услуга утврђена је у Понуди из става 2 овог члана и износи __________ без ПДВ-а, (словима
________________________________________ ).
Уговорне стране су сагласне да Цена представља прорачун са изричитим јемством.
Члан 3.
Пружалац услуга је дужан да Услуге врши према динамици коју одреди Наручилац.
Рок за извршење услуга је: 30.04.2021. – 30.06.2021. године.
Уговорне стране су се споразумеле да се извршење Услуга обавља на адреси пружаоца услуга или
путем одговарајуће интернет платформе.
Наручилац приликом извршења услуга врши квалитативну и квантитативну контролу и у случају
недостатака изјављује приговор Пружаоцу услуга.
Пружалац услуга је дужан да у даљем року од 7 дана од дана изјављивања приговора из претходног
става овог члана, изврши испуњење услуге.
Члан 4.
Уколико је пружалац услуга обвезник ПДВ-а, обавезује се, да Наручиоцу, након потписивања овог
уговора, достави предрачун са исказаном ценом без ПДВ-а, са посебно исказаним ПДВ-ом и укупним
износом цене са ПДВ-ом.
7/9

На основу предрачуна Наручилац ће извршити ослобођење од плаћања ПДВ-а пред надлежним
Министарством.
Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО-ПДВ) Наручилац ће доставити
Пружаоцу услуга ради издавања рачуна.
По извршеним услугама у целости, Пружалац услуга издаје фактуру за извршене Услуге на име
Наручиоца.
У фактури Пружалац услуга исказује цену без ПДВ-а, са напоменом да је услуга ослобођена од ПДВ-а,
у складу са ППО-ПДВ обрасцем који му је доставио Наручилац.
Уз фактуру Пружалац услуга обавезно доставља пратећу документацију о извршеним услугама.
Наручилац је обавезан да плаћање по испостављеној фактури извршити авансно, у року од седам (7)
дана од дана пријема фактуре.
Члан 5.
Пружалац услуга је дужан да у свему поштује правила Ерасмус+ програма, у оквиру ког се реализује
Пројекат.
Пружалац услуга је нарочито дужан да поштује правила из става 1. овог члана која се односе на
забрану сукоба интереса, коришћење права интелектуалне својине, као и накнаде штете која настане по
основу и у вези са овим уговором.
Сва права интелектуалне својине која настану по основу и у вези са овим уговором припадају
искључиво Наручиоцу, са правом дањег преношења, а биће регулисана у складу са националним
законодавством и правилима Ерасмус+ програма из става 1. овог члана у оквиру ког се реализује Пројекат.
Пружалац услуга сноси накнаде за коришћење патената и одговоран је за повреду права
интелектуалне својине трећих лица.
Члан 6.
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се уређују
облигациони односи, позитивно законодавство Републике Србије и правила Ерасмус+ програма у оквиру
којих се реализује Пројекат.
Члан 7.
Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране и
закључује се и важи до извршења Услуга у целости.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин
и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења,
на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи.
Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету причињену другој уговорној
страни у складу са законом.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.
За спорове који не буду решени мирним путем уговара се надлежност Привредног суда Ужицу.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 2 (два)
примерка, а Пружалац услуга 2 (два) примерка.
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

НАРУЧИЛАЦ
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ПРИЛОГ 4
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОК 05-2021
Програм стручног оспособљавања за стицање звања спортског водича испуњава следеће
критеријуме:
1. Спроводи се у складу са Законом о спорту Републике Србије и подзаконским актима
(Сл.гласник РС бр. 60/20 и 86/20)
2. Програм је II нивоа оспособљавања кадрова у спорту
3. Програм траје 120 часова
4. Програм укључује предавања, уџбенике у електронској форми и полагање испита
5. Програм је комплементаран са програмом Специјалистичке обуке коју спроводи
Планинарски савез Србије и омогућава стицање радне дозволе за звање планински
водич III категорије.
6. Програм се спроводи на основу потписаног Протокола о пословно-техничкој сарадњи са
Планинарским савезом Србије
7. Ангажовање предавача за општестручну област се врши на предлог Планинарског савеза
Србије
Понуда се односи на оспособљавање укупно 12 кандидаткиња чија имена доставља наручилац.
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