На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице број: III 404-79/2017
од 03.08.2017. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку услугe - Лични пратилац детета, путем наруџбенице
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује се на сајту
наручиоца www.opstinasokobanja.com
Предмет јавне набавке је услуга социјалне заштите - Лични пратилац детета
Услуга социјалне заштите Лични пратилац детета доступна је детету са инвалидитетом или са

сметњама у менталном 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 до краја редовног школовања укључујући завршетак средње школе.
Услугу Лични пратилац детета могу пружати само лиценцирани пружаоци услуга социјалне
заштите.
Пружалац услуге социјалне заштите Лични пратилац детета мора имати 1 стручног радника
и 2 сарадника-личних пратилаца детета, која ће непосредно пружати услугу корисницима (2
корисника са местом пребивалишта на територији општине Сокобања )
Понуђач мора да достави доказе о испуњености тих услова и то:
1. да испуњава услове и стандарде за пружање услуге лични пратилац детета – доказ:
копија важеће лиценце надлежног министартсва о испуњености услова и стандарда за
пружање услуга лични пратилац детета и добијање лиценце у складу са чланом 115.
став.1 Закона о социјалној заштити:
2. да има 1 стручног радника и 2 сарадника-личних пратилаца имају завршену обуку по
акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца – доказ: изјава
пружаоца услуга оверена и печатирана.
Цену услуге чине:
-плате, додаци и накнаде за лица ангажована на реализацији услуге наведене у складу са
важећим прописима;
-остали трошкови.
НАПОМЕНА: За све категорије становништва локални превоз на територији општине је
весплатан те у цену услуге не треба урачунавати трошкове путовања.
У понуди цене се исказују без и са ПДВ-ом и у динарима.
Наручилац ће вредновати цену исказану без ПДВ-а.
Цена се формира на основу трошкова ангажовања лица која пружају услугу лични пратилац
детета и то за 2 пратиоца који имају завршен акредитовани програм односно лиценцу из
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система социјалне заштите,1 стручног радника и др. трошкова.
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума ''најнижа понуђена
цена без ПДВ''.
Услуге ће се реализовати од 01.09.2017 до 31.12.2017. године, радним данима по школском
календару.
Плаћање ће се вршити на месечном нивоу.
Пружалац услуге до 5. у текућем месецу Наручиоцу доставља рачун и извештај
извршеним услугама за претходни месец (месец за који се врши плаћање).
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Наручилац врши плаћање у року од 5 дана од дана пријема уредног рачуна и извештаја о
пруженим услугама.
Понуђачи достављају понуде до 10.08.2017. године до 12,00 часова факсом на број 018/830253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица
Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком Лични пратилац детета.Понуда која
стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом.
Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и
оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.
Уколико постоје исправке, оне морају бити печатиране и парафиране од стране лица које је
потписало понуду.
За праћење реализације набавке наручилац ће обезбедити лице/установу које ће пратити
извршење услуге.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок
почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по
договору, сукцесивно, од -до и сл.).
Рок важења понуде је минимално 30 дана.
Понуђач који није изабран обавештава се о издавању наруџбенице на његов изричит захтев.
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 03.08.2017.године
III Брoј :404-79-1/2017
Лице за јавне набавке
Душица Станковић с.р.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за услугу Лични пратилац детета,
путем наруџбенице
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Лични пратилац детета, путем наруџбенице
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

У року од________дана (најкраће 5 дана) од дана
пријема уредног рачуна и извештаја о пруженим
услугама.
________дана (најмање 30 дана) од дана истека рока
за прикупљање понуда
01.09.2017. године до 31.12.2017. године

Рок извршења услуге
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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