На основу чл. 40а, 112. и 113. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,
14/2015, 68/2015) закључује се:
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
ЕКСКУРЗИЈЕ

Закључен између споразумних страна:
Основна школа „Данило Киш“, Генерала Штефаника 6, 11000 Београд, коју заступа
директор школе Данијела Чоловић, (у даљем тексту: Наручилац) и

„ЛУИ ТРАВЕЛ“ д.о.о. са седиштем у Београду, Улица Стевана Филиповића бр 115 а,
кога заступа директор Миодраг Стојиљковић (у даљем тексту: Извршилац)

Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Извршиоцу:

ПИБ: 108657287

ПИБ: 101031973

Матични бр: 17856944

Матични бр: 17170368

Број рачуна: 840-6672760-29

Број рачуна: 220-20086-71

Телефон: 011/785-6855

Телефон: 011/2620-530

Телефакс:

Телефакс: 011/2621-131

Е-mail: nabavkeosdanilokis@gmail.com

E-mail: luibgd@gmail.com

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
-

-

-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број
124/2012, 14/2015, 68/2015; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале
вредности услуга који се односи на „Екскурзије“ за потребе О.Ш. „Данило Киш“, бр. ЈН
02/19, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од једне
године;
да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број 02/19 од
14.03.2019, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и
Извршиоца;
да је Извршилац доставио Понуду бр 204/2019 од 11.03.2019, која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца);
овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној
набавци;
обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог
оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о
јавној набавци услуга организовања екскурзија за потребе О.Ш. „Данило Киш“, између
Наручиоца и Извршиоца, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр 02/19,
понудом Извршиоца, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.
Детаљна спецификација услуга, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов
саставни део.
Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Извршилац се обавезује да
изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог Оквирног
споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања, као и све друго
неопходно за извршење овог Оквирног споразума.
Спецификација услуга (Програм) са јединичним ценама је саставни део овог Оквирног
споразума. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној набавци.

ПОДИЗВОЂАЧ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Члан 2.
Предмет Оквирног споразума Извршилац ће извршити самостално.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од једне године, а ступа на снагу даном
потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се, закључивање више појединачних
уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ЦЕНА
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи 3.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
Услуге се врше до износа процењене вредности јавне набавке.
Јединичне цене услуга су исказане у понуди Извршиоца број 204/2019 од 14.03.2019. године без
ПДВ-а. ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области.
Укупна понуђена цена за једног ученика за Програм „А“ износи 2.863,78 динара без ПДВ-а,
односно 2.990,00 динара са ПДВ-ом; Укупна понуђена цена за једног ученика за Програм „Б“ износи 3.053,78 динара без ПДВ-а, односно 3.180,00 динара са ПДВ-ом; Укупна понуђена цена за
једног ученика за Програм „В“ износи 2.833,78 динара без ПДВ-а, односно 3.960,00 динара са
ПДВ-ом; Укупна понуђена цена за једног ученика за Програм „Г“ износи 3.033,78 динара без
ПДВ-а, односно 3.160,00 динара са ПДВ-ом; Укупна понуђена цена за једног ученика за Програм
„Д“ износи 3.132,42 динара без ПДВ-а, односно 3.290,00 динара са ПДВ-ом; Укупна понуђена
цена за једног ученика за Програм „Ђ“ износи 2.530,89 динара без ПДВ-а, односно 2.640,00
динара са ПДВ-ом; Укупна понуђена цена за једног ученика за Програм „Е“ износи 8.986,35
динара без ПДВ-а, односно 9.250,00 динара са ПДВ-ом; Укупна понуђена цена за једног ученика
за Програм „Ж“ износи 9.398,33 динара без ПДВ-а, односно 9.730,00 динара са ПДВ-ом.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време трајања Оквирног споразума.

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона, након
закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке може
повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5
% од укупне вредности из става 1. овог члана.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА
Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће упутити Извршиоцу позив за достављање понуде у циљу закључивања
појединачног уговора о јавној набавци са техничком документацијом и описом посла.
При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног
споразума.
Понуда из става 1. овог члана, нарочито садржи цену, опис услуга и количине и све што је
неопходно како би се услуга адекватно извршила.
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива
Извршиоцу за достављање понуде.
Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извршиоца Стевана Филиповића бр 115 а
или путем мејла на luibgd@gmail.com.
Извршилац је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на адресу наручиоца и
на начин како је то већ описано у захтеву за подношење понуда.
Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не
може се мењати.
Наручилац и Извршилац ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 3 од дана
достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим
оквирним споразумом.
Члан 6.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у
погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна, на основу појединачног уговора о јавној набавци
закљученог у складу са овим оквирним споразумом.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
Члан 8.
Извршилац је дужан да предметну услугу изврши на основу појединачног уговора о јавној
набавци који је закључен између Наручиоца и Извршиоца, у складу са овим оквирним
споразумом, квалитетно и према правилима струке.
Извршилац се обавезује да пружи и реаизује услуге према Програму Наручиоца, који је саставни
део конкурсне документације. Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности
Наручиоца. У случају измене програма или делова путовања по налогу Наручиоца, Наручилац је
дужан да Извршиоца обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања реализације екскурзије.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац је дужан да Извршиоцу достави списак путника најкасније 10 дана пре дана
отпочињања реализације путовања, односно екскурзије ученика. Наручилац је дужан да обезбеди
пратеће особље: наставнике и вође пута.
Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 7. овог Оквирног споразума.
ПРИЈЕМ УСЛУГЕ И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Члан 10.
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге на основу појединачног
уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Извршилац, у складу са овим оквирним
споразумом.
Извршилац са којим је закључен појединачни уговор, је дужан да по извршеној услузи писаним
путем обавести Наручиоца, да је услуга извршена.
Уколико Наручилац има евентуалне примедбе на извршену услугу исте ће без одлагања
саопштити, односно доставити писаним путем Извршиоцу.

Извршилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке
отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац.
Ако се накнадно покаже неки недостатак који се није могао открити на уобичајени начин,
Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца без одлагања.
У случају да је Извршилац знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да благовремено писаним путем обавести
Извршиоца о уоченом недостатку.
Члан 11.
Извршилац се обавезује да:
- организује услугу извођења екскурзија према Програму Наручиоца, који је саставни део
овог Оквирног споразума
- да обезбеди довољни кадровски и технички капацитет потребних за пружање уговором
преузетих обавеза
- достави Опште услове путовања у броју примерака који одговара броју корисника услуге
- обезбеди пратиоце група током путовања и током боравка група на екскурзији
- да сноси трошкове здравственог осигурања
- да обезбеди 50 % попуста за близанце
- да обезбеди два гратиса по одељењу (1 ученик + 1 наставник)
- да се стара о правима и интересима путника сагласно добрим обичајима и узансама у
области туризма
- да испуни све наведено у Програмима
- да исплати накнаде за учитеља, односно наставнике, у нето износу од 600,00 динара по
ученику у једном дану. Трошкове пореза сноси Извршилац који лицу које је задужено да
води наставу у природи и исплаћује накнаду.
Извршилац се обавезује да у оквиру вршења услуга врши и све остале послове према Програму и
условима из конкурсне документације Наручиоца и сагласно понуди Извршиоца.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Уколико Извршилац са којим је закључен појединачни уговор не изврши услугу или је изврши
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене
конкретне услуге.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду
штете.

Члан 13.
Извршилац се обавезује да у тренутку закључења овог Оквирног споразума, преда Наручиоцу
бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана
у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од
10 % од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу.
Наручилац ће уновчити меницу уколико Извршилац:
- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом
- не достави појединачну понуду
- не закључи појединачни уговор у складу са оквирним споразумом
ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови
извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се
догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари,
политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана
промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
За све што није регулисано овим Оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 16.
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном
споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће решавати
Привредни суд у Београду.
Члан 17.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада
свакој страни у оквирном споразуму.
Споразумне стране:
У Београду __________2019.

„ЛУИ ТРАВЕЛ“ д.о.о.
Директор
_________________
Миодраг Стојиљковић

О.Ш. „Данило Киш“
Директор
___________________
Данијела Чоловић

