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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:
ПИТАЊА:
Поштовани,
У складу са чланом 63. став 2. Закона, молимо за додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде за Јавну набавку бр. У-1.2.1/2018. – Услуге осигурања.
1 – ТРАЈАЊЕ ОСИГУРАЊА
На страни 4 Конкурсне документације, у делу ЦИЉ ПОСТУПКА наведено је да се јавна набавка
спроводи ради закључења уговора на период од две године.
С тим у вези молимо за одговор да ли се у Обрасцу понуде (страна 29.) и Обрасцима структуре цене
(стране 34-42) исказује годишња или двогодишња премија осигурања.
Такође, молимо за информацију да ли се средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
достављају у износу од 10% вредности понуде без пореза за период од две године или за период од
годину дана.
ОДГОВОР:
Поштовани,
У обрасцу понуде и у Обрасцу структуре цене исказује се двогодишња премија осигурања и доставља
се средство финансијског обезбеђења у износу од 10% вредности понуде без пореза за период од 2
године.
2 – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
На страни 5 Конкурсне документације у Спецификацији услуге осигурања/И Осигурање објеката и
имовине наведени су грађевински објекти и опрема уз навођење суме осигурања за основне ризике и
допунски ризик „излив воде из инсталација на први ризика (3% од вредности).
Молимо да проверите и коригујете исказане апсолутне вредности за допунске ризике, јер исти не
одговарају траженом проценту (3% од вредности –суме осигурања).
На страни 8 Конкурсне документације у Спецификацији услуге осигурања/В Осигурање
аутоодговорности за теретна возила потребно је исказати носивост за свако теретно возило посебно

ОДГОВОР:
Поштовани,
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу за исказане апсолутне вредности за
допунске ризике и у делу осигурања аутоодговорности за теретна возила.
3 - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Наручилац је одредио да ће одлука о додели уговора бити донета применом критеријума "економски
најповољнија понуда".
Одредио је да понуђена цена носи 80 пондера, а рок за излазак на лице места ради процене штете
носи 20 пондера.
Наручилац је у тачки 2. навео да се излазак на лице места у року до 4 сата, понуђача бодује са 20
пондера, и тако редом до 0 пондера.
С обзиром да је предмет осигурања по овој јавној набавци услуга осигурања имовине, запослени,
возила, путника, осигурање одговорности за превоз опасних материја и осигурање одговорности из
делатности, а да место настанка штете може бити не само територија Република Србија већ и све
земље Европе (аутоодговорност, каско осигурање, одговорност из делатности) сматрамо да овако
дефинисан критеријум не даје потврду за своју објективну примену у пракси.
Закон о облигационим односима, као и услови осигурања детаљно дефинишу обавезе осигуравача у
погледу обавеза приликом настанка осигураног случаја и тиме пружају сигурност осигуранику у
погледу предузимања свих неопходних радњи.
ОДГОВОР:
Поштовани,
Наведени критеријум се односи само на територију Републике Србије и за иностранство не
представља критеријум.
4 - ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
На страни 18 Конкурсне документације у делу Начин подношења понуде тачка 2.2. наведено је да
понуда мора бити потписана од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да
потпише понуду у име понуђача.
Сходно томе молимо да измените потписника уговора у Моделу уговора на страни осигуравача тако
да гласи „директор или одговорно лице", уместо постојећег „Председник Извршног одбора или Члан
Извршног одбора".
ОДГОВОР:
Поштовани,
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у Моделу уговора за потписника.
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