Образац 1

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ

За набавку број 2У/2022- Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом

• Назив подносиоца понуде
__________________________________________________________________________________________
• Адреса и седиште
__________________________________________________________________________________________
• Матични број
__________________________________________________________________________________________
• Лице овлашћено за потписивање уговора
__________________________________________________________________________________________
• Одговорно лице за вршење услуга
__________________________________________________________________________________________
• Особа за контакт
__________________________________________________________________________________________
• Телефон – телефакс
__________________________________________________________________________________________
• Електронска пошта
__________________________________________________________________________________________
• Порески број понуђача
__________________________________________________________________________________________

• Текући рачун и назив банке_________________________________________________________
Место и датум
______________2022.

Понуђач
__________________

Образац 2

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац, ул. Јаше Петровића број 26
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив и седиште __________________________________________________________________
Адреса ________________________________________________________________________
Контакт особа__________________________________________________________________
Телефон_______________________________________________________________________
Текући рачун и назив банке________________________________________________________
Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________
Понуду подносим: а)самостално / б)са подизвођачем / в)као заједничку понуду (заокружити)
ПОНУДА
За набавку број 2У/2022- Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом

Понуда број ___________________ од __.__. 2022.године за набавку услуга 2У/2022Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом :

-укупна понуђена цена без ПДВ-а:............................................................. ____________________ динара;
-ПДВ износ 20%:..............................................................................................____________________ динара;
-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................................._____________________динара
и словима:_______________________________________________________________________________.

1.Рок и начин плаћања: Плаћање за извршене услуге је најкасније 45 дана по испостављеној
фактури а по претходној контроли извршених услуга.

2.Рок за извршење услуга:____ календарских дана од дана потписивања уговора.
3.Опције понуде_________________________________________________________________
( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде)

Место и датум
_______________

Понуђач
_________________________

Образац 3
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ
ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
за набавку услуга број 2У/2022 – Услуга лични пратилац детета са инвалидитетом

У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо
да смо спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима:

Ред
.
Бр.

1.
1)

Предмет јавне набавке

Број
корисника

2.

3.

Услуга лични пратилац детета са
инвалидитетом

Цена услуге
месечно без ПДВа за све
кориснике

4.

Укупна цена услуге
без ПДВ-а,
за све кориснике
за период важења
уговора
(3 месеца)

5.

до 7
Укупно

2)

У цену урачунати све могуће трошкове које би понуђач могао да има.

Понуђач је у обавези да достави понуду према спецификацији за предметну набавку, у
супротном понуда ће бити одбијена.
Понуђач се обавезује да извршене услуге буду квалитетне у складу са добрим пословним
обичајима и траженим карактеристикама по ценама из прихваћене понуде по захтеву
Наручиоца набавке на адресу:
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа
ул.Јаше Петровића бр.26
37230 Александровац

М.П.
Потпис одговорног лица
Понуђача

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Опис
Врста, опис и количина услуга који су предмет набавке:
Редни
Назив
број

1.

Опис
(техничке карактеристике)

Јединица
мере

- Услуга Лични пратилац детета пружа се
детету
са
инвалидитетом
односно
сметњама у развоју коме је потребна
подршка за задовољавање основних
потреба у свакодневном животу у области
кретања, одржавања личне хигијене,
храњења, облачења и комуникације са
другима, под условом да је укључено у
васпитно – образовну установу односно
школу, до краја редовног школовања,
укључујући завршетак средње школе у
складу са Законом о социјалној заштити
(“Сл. гласник РС”, број 24/11) и
Правилником о ближим условима и
стандардима за пружање услуга социјалне
заштите (“Сл. гласник РС” број 42/2013,
Услуга
89/2018 и 73/2019).
Лични
број
пратилац
корисника
- Садржај услуге: активности услуге се
детета
планирају и реализују у складу са
индивидуалним потребама детета, односно
индивидуалним планом услуга и крећу се у
оквиру уобичајених програмских активности
којима се пружа подршка у области
кретања, одржавања личне хигијене,
храњења, облачења и комуникације са
другима. Обухвата једну или више следећих
активности:
* помоћ код куће у облачењу, одржавању
личне хигијене (умивање, чешљање, прање
зуба),
при храњењу (припрема и
сервирање лакших оброка, храњење или
помоћ у коришћењу прибора и сл.),
припреми књига и опреме за вртић,

Количина

до 7

односно школу;
* помоћ у заједници што укључује: помоћ у
коришћењу средстава превоза (улазак и
излазак из средстава превоза, куповина
карте и сл.), помоћ у кретању (оријентација
у простору уколико је дете са оштећењем
вида, гурање колица или коришћење других
помагала и сл.), одлазак на игралишта,
односно места за провођење слободног
времена (подршка у игри, подршка и
посредовање у комуникацији и сл.,
укључујући
културне
или
спортске
активности и друге сервисе подршке).
- Сврха услуге је унапређење квалитета
живота детета у властитој социјалној
средини кроз пружање одговарајуће
индивидуалне практичне подршке детету
ради укључивања у редовно школовање и
активности у заједници, као и успостављања
што већег нивоа самосталности.

- Лични пратилац може бити ангажован у
раду са једним корисником (1 корисник – 1
лични пратилац) или у раду са два или више
корисника, у оквиру законом прописаног
радног времена (до 40 часова недељно), а у
складу
са
процењеним
потребама
корисника. Лични пратилац у школи или
вртићу:
* присуствује образовно – васпитном раду
(изузетно);
* није директан учесник у образовно –
васпитном процесу;
* помаже детету да лакше фунционише и
комуницира са другима (не ради уместо
њега);
* не сме бити препрека детету у
комуникацији са другим учесницима или са
наставником (препрека инклузији).

- Посебни минимални структурални
стандарди за ангажовање личног пратиоца
у складу са Правилником о ближим
условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите (“Сл. гласник РС” број
42/2013, 89/2018 и 73/2019) и Решењем о
добијању лиценце за пружање услуге
Личног пратиоца које издаје Министарство
надлежно за социјалну заштиту су:

* пружалац услуге има најмање једног
стручног радника (социјални радник,
психолог, педагог, андрагог, дефектолог и
сл.);
* непосредну услугу личног пратиоца пружа
сарадник – лични пратилац детета;
* стручни радник и сарадник – лични
пратилац имају завршену обуку по
акредитованом програму за пружање услуге
личног пратиоца;
* сарадник – лични пратилац не може бити
члан породичног домаћинства у коме живи
корисник, сродник у правој линији као ни
брат ни сестра, односно брат и сестра по
оцу или мајци корисника.

Квалитет
Пружалац услуге Лични пратилац детета је дужан да услуге пружа квалитетно у складу
са законским прописима предвиђеним за ову врсту услуге, а у свему према захтевима
Наручиоца услуге прецизираним у техничкој спецификацији.

Контрола квалитета – квантитативни и квалитативни пријем
Пружалац услуге је дужан да лицима овлашћеним од стране Наручиоца омогући увид у
своје активности током реализације Уговора, а са циљем мониторинга и евалуације, као и да им
ставља на располагање све потребне информације, документацију и образложења у вези са
реализацијом уговора.

Рок извршења
Рок пружања услуге не може бити дужи од 3 месеца од дана потписивања уговора.
Начин и место испоруке пружања услуге
Услуга се пружа на подручју општине Александровац у складу са Правилником о ближим
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (“Сл. гласник РС” број 42/2013, 89/2018 и
73/2019).

Датум:
09.02.2022. године

Образац 4

ИЗЈАВА
понуђача о испуњавању услова у поступку
набавкена коју се Закон не
примењује
У складу са чланом 111 и 115. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”,број
91/2019), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Као одговорно лице Привредног субјекта, потврђујем да Привредни субјект
(назив и седиште привредног субјекта), матични број:
, ПИБ:
у поступку набавке на коју се Закон не примењује-Набавка услуге лични пратилац детета
са инвалидитетом,број 2У/2022,Општинске управе општине Александровац, испуњава
критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и то:
1. У периоду од претходних 5 (пет) година од дана истека рока за подношење понуда није

правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период
забране учешћа у поступку набавке;
2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана

истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке;
3. Да је измирио све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
4. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине;да

према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права;да према свом
сазнању није повредио обавезе у области радног права.
5. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке;
6. Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке
и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења
привредног субјекта,избора привредног субјекта или доделе уговора;
7. Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар,

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у
земљи у којој привредни субјект има седиште (чл.115.ст.1.Закона).
Место и датум:

( M.П.)

Привредни субјект:

,

