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Комисија за јавну набавку услуге- Услуге осигурања У-1.2.1/2018
Предмет: Питања и одговори у вези са припремањем понуде
Комисији за јавну набавку бр У-1.2.1/2018 стигао је имејл, од потенцијалног понуђача следеће
садржине:
ПИТАЊЕ:
Чланом 76 став 2 Закона о јавним набавкама прописано је:
“Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке
у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно
имајући у виду предмет јавне набавке”.
Имајући у виду предмет јавне набавке, “САВА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ” а.д.о. Београд, као
потенцијални понуђач, сагласно члану 63. Став 2 Закона о јавним набавкама, указује наручиоцу на
уочени недостатак у конкурсној документацији, у погледу прописивања додатних услова, који се
односе на кадровски капацитет понуђача.
Наиме, с обзиром на специфичност ризика код:
- (Одељак VIII конкурсне документације) : Осигурање од одговорности приликом транспорта
опасних терета. Осигуране опасности: Одговорност за штете настале према трећим лицима у току
транспорта друмским саобраћајем, а које за последицу имају смрт, повреду тела И здравља,
оштећења ствари И имовине или загађења животне средине.
-(Одељак IX конкурсне документације): Осигурање по основу одговорности из делатности, код
организационог дела лабораторије за заштиту од зрачења и заштиту животне средине. Осигуране
опасности: Одговорност из делатности укључујући еколошке штете настале због загађења околине.
било је неопходно прописати као додатни услов – бар једног запосленог у сталном радном односу
код понуђача оспособљеног и са стеченим законским правом за рад са затвореним изворима
јонизујућег зрачења.
Позивамо Наручиоца да још једном размотри садржину конкурсне документације.
ОДГОВОР:
Поштовани,
Наручилац приликом састављања конкурсне документације није имао сазнања да је за специфичну
врсту услуге у осигурању потребна особа са стеченим законским правом за рад са затвореним
изворима јонизујућег зрачења. Наручилац ће сходно наведеном да изврши измену конкурсне
документације.
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