ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
За набавку услуге – набавка услуге студентске (омладинске) задруге

Привремени и повремени послови за чије обављање се захтева ангажовање чланова студентске
(омладинске) задруге су:


Админидтративни послови,

Наручилац има право да зависно од својих потреба захтева ангажовање чланова студентске
(омладинске) задруге и за обављање других послова.
Врсту и трајање сваког појединачног посла одређује наручилац у складу са сопственим потребама,
о чему ће писаним путем обавестити изабраног понуђача.
У погледу квалитета извршених послова подразумева се да се исти обављају у свему према захтеву
наручиоца, у погледу врсте и описа посла, као и рока за његово извршење. Овлашћено лице наручиоца
организује, координира и контролише конкретно извршење посла. Изабрани понуђач је дужан да при
упућивању задругара на рад код наручиоца води рачуна о његовом претходном искуству на захтеваним
пословима, његовим општим способностима (психо-физичка својства), као и мотивисаности за обављање
посла на који га упућује.
Понуђач коме се додели уговор искључиво одговара наручиоцу за квалитет послова које обаве
упућени задругари. Понуђач коме се додели уговор истовремено је и одговоран за све штете које евентуално
настану због неквалитетног извршења посла у смислу непоштовања радне и техничке дисциплине, крађе,
уништавања опреме наручиоца и сл.
Место обављања посла су објекти наручиоца, или ван њих, у зависности од конкретних околности.
Ангажована лица (чланови задруге) сагласно Закону о задругама ("Службенигласник РС, број: 112/2015) и
Општим правилима омладинског и студентског задругарства ("Службени гласник РС, број: 47/2010) могу
бити: лица која су на школовању старости од 15 до 26 година.
Овa категоријa чланова задруге има различит третман у погледу обрачуна пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање, што се одражава на бруто износ накнаде зарада. Из тог разлога понуђач у
својој понуди треба да одвојено искаже износе накнада зарадe за ову категорију чланова задруге. Понуђач у
својој понуди треба да наведе и понуђени проценат чланског доприноса, који се обрачунава на нето накнаду
за рад задругара, исказан у проценту.
Имајући у виду да се обим ових услуга не може прецизно утврдити на годишњем нивоу, наручилац
је унапред одредио вредност уговора (процењена вредност јавне набавке)до које се може реализовати ова
јавна набавка.

