
О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
у набавци услуга 
Остале стручне услуге које се не могу уврстити у услуге вештачења -
Набавка услуга оспособљавања и провере оспособљености запослених из области безбедности и здравља на раду и основна обука и провера знања запослених из области заштите од пожара
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1.
услуге оспособљавања и провере оспособљености запослених из области безбедности и здравља на раду обухватају следеће:
	Теоријско оспособљавање за безбедан и здрав рад подразумева упознавање запослених са прописима из области безбедности и здравља на раду и опасностима и штетностима на радном месту и у радној околини, као и са конкретним мерама за безбедност и здравље на раду, у  складу са актом о процени ризика.

 Теоријска провера оспособљености запослених за безбедан и здрав рад извршена решавањем одговарајућег теста, чија је садржина прилагођена врсти делатностима и пословима које запослени обављају и чини саставни део документације о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад.
Практично оспособљавање за безбедан и здрав рад подразумева упзнаваље запосленог са технолошким и радним процесом, са средствима за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације, алат и сл.) и њиховом правилном употребом, са врстама ризика, односно опасностима и штетностима које могу да се јаве на пословима на којима је запослени распоређен, као и са конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у складу са актом о процени ризика.
Практична провера оспособљености за безбедан и здрав рад биће извршена на конкретном радном месту запосленог, демонстрирањем самосталног рада на средствима за рад, под надзором непосредног руководиоца и лица за безбедност и здравље на раду.   
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2.
 услуге основне обуке и провере знања запослених из области заштите од пожара обухватају следеће:
Основну обука и проверу знања која се састоји из теоретског и практичног дела.

Теоретска обука обухвата следеће теме:
1.Обавезе општине Куршумлија и запослених у области заштите од пожара
2.Основи горења
3.Узроци настајања пожара
4.Средства за гашење пожара
5.Тактика гашења пожара
6.Превентивна заштита од пожара
7.Стабилни системи за откривање и гашење пожара
8.Поступак код избијања пожара
9.Специфичности општине Куршумлија  и објекта 
      - материјали који се користе и ускладиштавају
      - опис грђевинских материјала који су уграђени у објекат
       - очекиване класе пожара
      -поступак запослених у општине Куршумлиј при гашењу почетних пожара до доласка ватрогасних јединица, као и поступак евакуације
 
Теоретску проверу знања извршити решавањем одговарајућег теста, чија ће садржина бити прилагођена наставним темама.

Практична обука обухвата следеће теме:
    1.употреба ватрогасних апарата и друге опреме
    2.коришћење приручних средстава за гашење пожара
Практична провера знања ће бити извршена демонстрирањем самосталног руковања запослених противпожарним апаратима С-6 и С-9.
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СВЕГА БЕЗ ПДВ-а

ПДВ

СВЕГА СА ПДВ-ом

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана)

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 календарских дана) од пријема исправног рачуна по извршеној услузи.
Рок извршења услуге:		_________________ календарских дана од закључења уговора.

	
                                        Датум	                                М. П.                	Понуђач

                          __________________                                                   _____________________

