Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Кнегиње Љубице број 10
Набавка: Н 17/2021

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УСЛУГА ОСИГУРАЊА СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У
НИШУ ЗА АКАДЕМСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Подаци о понуђачу
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
број
понуђача (ПИБ):
Име и презиме одговорног лица:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон понуђача:
Текући рачун понуђача и
банке:

назив

На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 1528 од 27. октобра 2021. године за
достављање понуде за набавку услуге осигурања студената Факултета уметности у Нишу за
академску 2021/2022. годину, доставља се следећа
ПОНУДА
број________________од_________2021. године
Редни
број

Вид осигурања

Осигурана сума

1.

Смрт услед незгоде

400.000,00 динара

2.

Инвалидитет

800.000,00 динара

3.

Трошкови лечења

100.000,00 динара

4.

Дневна накнада

Премија
(по лицу)

230,00 динара

Укупна годишња премија за све видове
осигурања

динара (по једном лицу)

Укупна годишња премија за 300 студената

динара

Рок исплате штете:
Додатне погодности (уколико се нуде):

Напомена:

дана од дана пријема захтева са
потребном документацијом
У случају да не дође до штетног догађаја
Осигуравач нуди да, након истека осигурања,
врати Наручиоцу
% износа
плаћене годишње премије

Број од 300 студената је оквирни број студената. Тачан број студената знаће се
након извршеног уписа, тако да ће коначан обрачун и плаћање премије бити
извршено према том броју.

Датум:
.

Понуђач
. 2021. године

М.П.
(потпис овлашћеног лица)

Образложење:
Одлука о додели уговора за набавку услуге осигурања студената Факултета уметности
у Нишу за академску 2021/2022. годину, биће донета применом критеријума „најнижа
укупна понуђена цена без ПДВ-а“.
Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају једнаку укупну
понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда са краћим роком исплате штете, а
ако је и рок исплате штете исти, биће изабрана понуда у којој се нуде боље додатне
погодности. Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему
жребања, као крајњем критеријуму за избор понуде.
Напомена:
Понуда се доставља на Обрасцу понуде.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од
стране овлашћеног лица.

