РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВРШАЦ
Трг победе 1
Број: 404-29/2020-IV-09
Датум: 06.04.2020. године
ВРШАЦ
ПРЕДМЕТ : Питања и одговори и пијашњења везана за јавну набавку бр. 404-29/2020-IV-09,
осигурање имовине, запослених и моторних возила .
Заинтересовани понуђач поставио је питања и тражио је следећа појашњења
Питање број 1.
Naručilac je na strani 5/35 KD između ostalog odredio I dodatni uslov ažurnost u rešavanju šteta za
2019. godinu veću od 90% pri čemu je na strani 6/35 KD kao način dokazivanja određen Izveštaj Broj šteta po društvima za osiguranje u 2019. godini sa internet stranice Narodne banke Srbije.
Potencijalni ponuđač ukazuje naručiocu da navedeni Izveštaj za 2019. godinu još uvek nije objavljen
na internet stranici NBS.
Imajući u vidu izneto, molimo Vas da pojasnite da li je prihvatljiv dokaz Izjava ponuđača o ažurnosti
u rešavanju šteta u 2019. godini, data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, a posebno
jer i sam Zakon o javnim nabavkama predviđa mogućnost dokazivanja putem izjave u članu 77. st.
4.
Одговор број 1.
Сходно постављеном питању заинтересованог понуђача, Наручилац допушта и прихвата да
ако тражени документ као доказ испуњавања додатног услова није објављен на интерет
страници НБС, Понуђачи могу као даказ доставити Изјаву о ажурности у решавању штета у
2019. години дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у складу са Законом
о јавним набавкама.
Питање број 2.
Kao potencijalni ponuđač u postupku javne nabavke – Osiguranje imovine, zaposlenih i motornih
vozila, molimo Vas da nam dostavite podatke za kasko osiguranje:
1. Da li želite ponudu sa ili bez učešća u šteti?
2. Da li želite ponudu sa ili bez uključenog rizika krađe?
3. Da li želite ponudu sa teritorijalni pokrićem Srbija ili Evropa?
4. Da li su navedene sume na 21. strani konkursne dokumentacije novonabavne vrednosti?
5. Molim Vas da dostavite podatak o broju i iznosu isplaćenih šteta

Одговор број 2.
Сходно постављеном питању Наручилац даје следећи одговор у вези са каско осигурањем:
1.
2.
3.
4.
5.

Понуда се доставља без учешћа у штети;
Понуда се доставља са укљученим ризиком крађе;
Понуда се доставља са територијалним покрићем Европа;
У питању су књиговодствене вредности;
Наручилац у периоду од 01.02.2019. године до данас није имао пријављених штета по
тарифи АК;

Питање број 3.
Kao potencijalni ponuđač u postupku javne nabavke – Osiguranje imovine, zaposlenih i motornih
vozila, molim Vas radi izrade ponude da nam dostavite podatke kako se će se vozila pod rednim
brojem 15 i 16 registrovati (putničko, teretno, autobus, radno itd.).
Takođe, u tabeli nije naveden premijski stepen za vozila pod rednim brojem 14 i 17, pa Vas molim
za dopunu konkursne dokumentacije.
Одговор број 3.
Возила под бројем 15. и 16. у табели ће се регистровати као аутобус;
Заинтересовани понуђач је дао оправдану сугестију и указао Наручиоцу на технички пропуст.
Стога ће Наручилац у складу са постављеним питањем извршити измену конкурсне
документације и сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама и објавити пречишћен текст
конкурсне документације.
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