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УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПОМОЋИ У КУЋИ СТАРИМ И ИЗНЕМОГЛИМ ЛИЦИМА КОЈА
ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ  ГРАД У ЗАДОВОЉАВАЊУ ОСНОВНИХ

ЖИВОТНИХ ПОТРЕБА

Закључен између:

1.ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД,  Београд,  улица Македонска 42,  коју на основу закључка
већа број 020-3-____/17 од ___.09.2017.  године, коју заступа начелник Управе Андреј
Белингар ( у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

2. ______________________________________, из Београд, улица _________________ број
____, коју  заступа ____________________,   ( у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА)

Уговорне стране констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ на основу члана 39 а. Закона о јавним набавкама, спровео поступак јавне
набавке мале вредности  број II, 404-1-У- 7/17,  за пружање услуга помоћи у кући старим и
изнемоглим лицима који живе на територији градске општине Стари  град у задовољавању
основних животних потреба
-  да је ИЗВРШИЛАЦ доставио понуду број ______ од ___.______.2017. године, која у
потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације;
- да је НАРУЧИЛАЦ у складу са одговарајућим чланом Закона о јавним набавкама, на основу
понуде понуђача и одлуке о избору најповољније понуде број 020-3-_____/17 од
____.____.2017. године изабрао понуђача  __________________________, за пружање услуга
помоћи у кући;
 ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Предмет јавне набавке су услуге пружања помоћи у кући старим и изнемоглим лицима у
задовољавању њихових основних животних потреба, према спецификацији услуга из члана
2. овог уговора, која живе сама у старачком домаћинству на територији Градске општине
Стари град, која су старија од 65 година и нису закључила уговор о доживотном издржавању
са другим лицем а у свему према понуди ИЗВРШИОЦА број ___________ од ____.____.2017.
године.

Члан 2.

ИЗВРШИЛАЦ услуге се обавезује да обавља послове неге и помоћи који обухватају:

- помоћ у набавци животних намирница и исхрани,
- помоћ у одржавању личне хигијене,
- помоћ у одржавању хигијене одевних предмета и постељине,
- помоћ у одржавању хигијене стана,
- помоћ у задовољавању елементарних људских потреба (чешљање, кретање и сл.),
- помоћ у набавци животних намирница,

и друге послове по захтеву Наручиоца.

За пружање уговорене услуге орјентационо (приближно) је предвиђено 4 геронто домаћицe
и 1 координатор, међутим тај број може бити мањи или већи од наведеног у зависности од
захтева и потреба наручиоца и реалних могућности Наручиоца да поступа у складу са
договореном динамиком плаћања у оквиру опредељених средстава за ову набавку односно
укупно уговорене вредности услуге.


