ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет набавке на коју се закон не примењује је избор пружаоца услуга социјалне
заштите – услуга подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инавлидитетом са подручја
Општине Рача и насељених места.
Услуга ће се пружати од 15.09.2021 - 15.05.2022. године
Услуга ће се пружати у кући/домаћинству корисника у Рачи и насељеним местима на
територији Општине Рача, у трајању од 8 месеци, у континуитету, радним данима у недељи,
са радним временом од 8 часова, од дана потписивања уговора.
Време приправности неговатељица је 24 часа, седам дана у недељи, док је време
мобилности најдуже један час од позива кординатора.
Ради смањења трошкова превоза и укупних трошкова обавеза је да се ангажују извршиоци
са територије општине Рача на којима ће се пружати предметна услуга.
Одабир корисника којима се услуга пружа врши Центар за социјални рад за општине Рача,
Баточина и Лапово – одељење у рачи. За одабране кориснике, Центар за социјални рад
доставља пружаоцу услуге, решење, индивидуални план пружања услуга за сваког од
корисника и осталу прописану документацију. Пружаоцу услуга наручилац доставља списак
корисника у року од 8 дана након наступања уговорних обавеза.
Место вршења услуга: на адреси корисника
Број геронто домаћица: 4
Стручни радник са 20% радног времена: 1
Руководилац службе помоћи у кући са 20% радног времена: 1
Број корисника: 32
Критеријум за избор пружаоца услуге: најнижа понуђена цена
Циљна група: Услуга помоћи у кући доступна је:
је одраслима, старијима, који имају ограничења физичких и психичких способности
услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у
активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна
или није расположива;
имају пребивалиште на територији Општине Рача;
искажу вољу за коришћењем услуге.
Сврха ангажовања: Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у задовољавању
свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.
Обавезе пружаоца услуге:
- да сви запослени имају јасно дефинисан опис послова;
- Пружалац услуге треба да има развијене критеријуме за пријем, процену потреба
корисника, као и капацитета породице корисника, те планира обима услуге с циљем
утврђивања потребног времена и врсте ангажовања геронто домаћица.
- Пружалац услуге треба да има јасно дефинисане обавезе, овлашћења и одговорности
корисника, јасан опис послова геронто домаћице. Код правног лица пружаоца услуге
мора бити ангажован стручни радник са лиценцом за обављање основних послова у
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социјалној заштити, као лице одговорно за процену потреба корисника и
координацију рада домаћица.
Пружалац услуге у обавези је да на крају сваког месеца извештава Наручиоца услуге
о реализацији услуге за тај месец. Meсечни извештај треба да сардржи поред
наративног и финансијски део. У извештају је потребно обухватити све податке
везане за број корисника, број обилазака корисника као и време услуге по кориснику.
Најкасније до 20.05.2022. године пружалац услуге дужан је да сачини коначни
извештај Наручиоцу услуга о извршеној услузи. Извештај треба да садржи и завршну
анкету корисника услуге о њиховом задовољству услугом, као и њихове предлоге и
сугестије.
Геронто домаћице треба да имају сертификат о завршеној акредитованој обуци за
пружање услуге помоћ у кући.
Геронто домаћице у директном раду са корисником реализује активности, по врсти
и у трајању у складу са индивидуалним планом услуге

Прихватљиви пословни расходи:
- Трошкови бруто зараде ( нето зарада + порез и доприноси).
Обавезе Наручиоца:
- да обезбеди потрошни материјал за рад геронто домаћица (течност за судове,
рукавице, четке итд.);
- да обезбеди гориво за локални транспорт пројектног тима.
Активности услуге:
Активности услуге помоћ у кући усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета живота
корисника.
Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се одговарајућа нега и помоћ која,
у складу са проценом потреба корисника, може обухватати:
1) помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница,
обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих напитака,
помоћ при храњењу;
2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по потреби: помоћ при
облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, умивању, купању, прању косе,
чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће,
одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;
3) помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи,
помоћ у набавци огрева;
4) помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући:
помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних
контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне
самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл.;
5) посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби:
посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја
за домаћинство, кречење стана и друге услуге;

6) набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране
квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;
7) санирање и негу мањих повреда;
8) контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви,
уношење и избацивање течности и сл.).
Услови за пружање услуге:
Пружалац услуге је дужан да услугу која је предмет јавне набавке пружи у складу са
Законом о раду («Службени гласник РС», број 24/2005,61/2009,32/2013, 75/2014, 13/2017одлука УС 11/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), Законом о социјалној заштити
(«Службени гласник РС», број 24/11) и Правилником о ближим условима и стандардима за
пружање услуге социјалне заштите («Службени гласник РС», број 42/2013, 89/2018/ и
73/2019).
-

Напомена: Пружалац услуге треба да обезбеди неопходан кадровски капацитет у
свему у складу са Законом о социјалној заштити («Службени гласник РС», број 24/11)
и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне
заштите («Службени гласник РС», број 42/2013)
Понуђач
____________________________

Напомена: Потпис понуђача је обавезан.

