ОШ „Вук Караџић“
Број: 1477
Датум: 24.9.2020
Врање
Савет родитеља ОШ „Вук Караџић“ Врање
ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за осигурање ученика од последица незгоде
у школској 2020/2021 години.
Позивамо Вас да до 30 септембра 2020. године до 12 сати, можете доставити понуду за
осигурање ученика од последица несрећног случаја-незгоде у школској 2020/2021 години.
Понуде доставити препорученом поштанском пошиљком или лично у затвореној коверти на
адресу ОШ „Вук Караџић“ Врање, Пионирска 5; са назнаком „понуда за набавку услуга за
осигурање ученика“ или на мејл адресу школе osvukvr@gmail.com понуда мора бити потписана и
оверена печатом
Критеријум за доделу уговора биће економски најповољнија понуда.
У зависности од избора родитеља или другог законског заступника биће утврђен тачан
број ученика који ће бити осигурани као и висина премије по којој ће бити ученици осигурани.
Осигурањем се покривају сви осигурани случајеви који се догоде ученицима 24 часа на дан, без
обзира на место где се догодио несрећни случај. Услов је да корисник осигурања не учествује у
накнади штете, односно да нема франшизе и да нема каренце у исплати штете.
Молимо Вас да нам доставите понуду са предложеним осигураним сумама по наведеним
ризицима са годишњом премијом осигурања по детету у износи од 125, 150, 200, 225, 275, 300,
350, 400 динара. Понуда треба да обухвата осигурање деце од незгоде - за случај прелома кости(и
зуба) услед незгоде који не представља инвалидитет, ризик болнички дани услед незгоде, за
сваки дан проведен на болничком лечењу у установама стационарног типа, ризик дневна
надокнада, за сваки дан изостанка ученика из школе као последица несрећног случаја, за случај
луксације или дисторзије зглоба које захтева имобилизацију или гипсану лонгету услед несрећног
случаја, за случај уједа животиње(пас, мачка, миши др.) или убода инсекта, ризик трошкови
лечења услед незгоде уколико исти нису покривени од стране РФЗО.
Обавезни услов је да осигурана сума за случај за случај прелома кости(и зуба) услед
незгоде који не представља инвалидитет обољења sars COV19 не може бити нижа од 7.000,00
динара.
Осигиравајаћа кућа која буде изабрана за пружање услуге-осигурање ученика у обавези је
да школи достави потребан број обрасца- сагласности путем кога ће се родитељи определити за
једну од осиугуравајућих сума, да преузме попуњене сагласности из Школе и школи достави
уређене спискове ученика.
Период за који се врши осигурање деце је од 01.9.2020.године до 31.8.2021.године.
У Врању, 24.9.2020.
Комисија за избор осигурања:
Наташа Михајловић
Тања Спасић
Љубиша Петковић

ПРИЛОГ П/1
ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:

________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:

_______________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

_______________________

ТЕЛЕФОН ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛ/ФАКС

_____________________

________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ________________________
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ________________________
БРОЈ РАЧУНА И БАНКА:

________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

________________________

ТЕЛЕФОН ЛИЦА ОДГОВОРНОГ ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА :

________________________

Место: _________
Датум: ___________
Понуђач
________________
(печат)

