
 

Дел.број:  03-19/2019/2   

Нови Сад , 28.03.2019. године 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: Здравствено - путничко осигурање 

за потребе реализације ЕУ и осталих пројектних активности у организацији или по позиву за 

Универзитет у Новом Саду; 

  

 

Заинтересовани смо за уговарање путног осигурања у инстранству по моделу уговарања дана унапред. 

Имамо потребу за XYЗ запослених који би користили у периоду од 12 месеци YXЗ дана осигурања.  

 

За неискоришћене дане осигурања након истека 12 месеци потребна нам је могућност или да нам 

вратите средстсва или да их пренесемо у следећих 12 месеци.  

Такође, уколико потрошимо уговорене дане осигурања, да ли је могуће закључити мањи/већи број дана 

осигурања? 

 

Уколико можете да одговорите потврдно молимо да нам доставите понуду са условима осигурања. 

 

Наручилац има потребу  за  путничким здравственим осигурањем које по спецификацији треба да 

покрива следеће: 

 

У случају изненадне болести или повреде, путничко здравствено осигурање гарантује вам покриће 

следећих трошкова: 

• за амбулантно лечења 

• за набавку неопходних лекова и медицинског материјала 

• за превоз до најближе здравствене установе 

• за болничко лечење 

• за превоз у државу пребивалишта 

• за стоматолошке интервенције 

• за друге потребе у вези са изненадном болешћу или повредом. 

 

1.За путно осигурање  за иностранство Европа покриће до износа од  30.000 еура по особи без 

учешћа у штети. 

2.За путно осигурање Свет покриће до износа од 30.000 еура по особи без учешћа у штети.  

  
Зоне покрића: 

1. Европа  

2.Цео свет . 

 

 

врста услуге Број ос. 

лица 

Једин. 

Цена по 

дану 

УКУПНО 

без 

порезом 

1)Путно осигурање за иностранство по 

дану: Европа 

1   

2)Путно осигурање за иностранство по 

дану: Свет 

1   

                                  Укупно без пореза:  

                                  Укупно са порезом:  

 

Понуду дати на свом меморандуму, навести услуге и цене како је дато у захтеву. 



 

Понуду конципирати како је дато у захтеву и достављате је на меморандуму уредно испуњену и 

оверену.  

Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно попуњена и оверена, 

сматраће се неисправном.  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ . 

 

Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату вредност и укупно.  

Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се посебно).  

Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују.  

Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити могуће. 

 

Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок:  04.04.2019. године. 

- Време до 11 часова. 

- Место  УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ Др Зорана Ђинђића 1 

                            21000 Нови Сад(2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 
 

Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs 

 

ЕЛЕМЕНТИ  ПОНУДЕ  

1. Структура цене – без и са  урачунатог пореза на додату вредност и укупно 

2. Квалитет  –  у складу са важећим стандардима у области 

3. Рок испоруке – до извршења процењене вредности набавке дефинисане у уговору; 

5. Услови плаћања – 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке; 

6. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда 

 

С поштовањем, 

Универзитет у Новом Саду 


