
Haur sHar: 2903

,[aryu: 10.04.2019.ro.qmHe

nPEAMET: herieHa KoHKypcHe EoKyMexraqraje sa JHOn 10/19 - ocxrypalbe paAHilKa

3aunrepecoBaHo nraqe je gana 08.04.2019. ro4uHe, eneKTpoHcKoM noluroM Ha eneKTpoHcKy
a4pecy Hapyqiloqa yKa3ano Ha yoqeHil He4ocraraK rr HenpaBhflHocr y KoHKypcHoj 4oxyuenraqrjr:

"Y ronrypcnoj goryuenraqrju aa jaany na6aaxy ycnyra ocnrypaFba paAHnKa JHOfl 10119, y Aeny
TexHilqKa cnequ$uraquja ua crpaHh 29. Haaenn cre Kao 3axreBaHe pil3r,1Ke ph3r4K cMpl4 ycfle4 He3ro4e,
rpajur vHBannnnrer (urro unje cnopuo) anu h pn3nr cMpl4 ycneA 6onecrn, o,qHocHo raKo3BaHy npopogHy
cn,tpr. klauenou 3axona o ocrrypauy ("Cn. rflacHrK PC" 6p. 139114)jacno cy Ha3HaqeHe Bpcre xhBorHor
ochrypaFba (vnan 8.) r nexrBorHor ocnrypaFba (vnax 9.). llo roMe, cMpr ycne4 6onecrr norna4a y
o6nacr xilBorHor, a cMpr ycneA He3roAe ra rpajnra nHBannAtATer y oOnacr HexnBorHor ocilryparua. [4s ror
pa3flora HeonxoAHo je rsrrlenrrh KoHKypcHy ,qoKyMeHraqrajy jacHrrra naaofieruerrn Aaa noce6Ha 3axreBa 3a
oct4l-ypaFbeu. 71cro raKo, pa,qil AaBaFba noHyAe 3a xnBorHo ocilrypal+e HeonxoAaH je noAarar o npocevnoj
crapocrLl 3anocfleHhx (roguna r rrlteceqn) xoju 4rpexrno ge$runluevl Bt4cl4Hy npeurje."

Odeoeop:
[lprxeara ce nprMeA6a sauurepecoBaHor nilUa.

Ha ocroay qflaHa 54. crae 12. v \nalla 63. 3JH ("Cn. rnacsrK PC" 6p. 124112,14115 u 68/15)
Koruucnja ea jaany xa6aery y orBopeHoM nocrynKy JHOn 1U19 - ocilrypaH,e paAHnKa Bpur4

lrlsuexy 6poj 1

KoHKypcHe AoKyMeHraqnje JHOn 10/19

Hapyvmnaq je reueuro KoHKypcHy AoKyMeHraqr4jy y nornaBrby:

- Xll Texumvxa cnequQuraqnja, Bpcra n onnc ycnyra xoje cy npeAMer JHOfl10/19 - ochrypaFbe
paAHhKa.

Ilorpe6no je npunraroM AocraBrbaFba noHyAa 3aMeHrril crpaHy 29. we KoHKypcHe goxyrraenraquje
crpaHoM 29a, xoja ce Hafla3h y npuflory.

Kaxo je Hapyvunaq y cKaa,qy ca qnaHoM 63. crae 5. rarraenuo KoHKypcHy AoKyMexraqrajy 14
(verpnaecr) 4aua npe rcreKa poKa 3a no4HorueFbe noHy4a He npo4yxaBa Ge por+sa floAHorleFbe noHyga.
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XII  ТЕХНИЧКА  СПЕЦИФИКАЦИЈА,  ВРСТА  И  ОПИС  УСЛУГА КОЈЕ СУ
ПРЕДМЕТ ЈНОП 10/19 - ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА

Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја

РИЗИЦИ И СУМЕ ОСИГУРАЊА ПРЕМИЈА (без пореза)

Смрт услед
незгоде

Трајни
инвалидитет

Месечна
премија по
запосленом

раднику

Годишња
премија по
запосленом

раднику

Укупна
месечна
премија

(297 радника)

Укупна
годишња
премија

(297 радника)

300.000,00 500.000,00

Колективно осигурање животa запослених за случај смрти услед болести

РИЗИЦИ И СУМЕ ОСИГУРАЊА ПРЕМИЈА (без пореза)

Смрт услед болести

Месечна
премија по
запосленом

раднику

Годишња
премија по
запосленом

раднику

Укупна
месечна
премија

(297 радника)

Укупна
годишња
премија

(297 радника)

200.000,00

Укупна годишња премија за 297 радника (без пореза) ____________________

Порез (__%) ____________________

УКУПНО (са порезом) ____________________

НАПОМЕНА:  Услугу  осигурања  радника  обрачунати  за  297  радника,  односно  за  све
запослене  код  Уговарача  осигурања,  према  кадровској  евиденцији,  за  време  и  изван
обављања радног занимања.

Запослени радници су покривени осигурањем од 00 до 24 часа сваког дана за време
трајања осигурања.

Просечна старост запослених је 49 година и 6 месеци.

У ____________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: ____.____.2019.год. _____________________

ЈНОП 10/19 - Oсигурање радника


