Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне
Услуге осигурања
52/17-Д/ОП
Документ бр.ДП2

ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Датум : 15.07.2017.

Предмет : Додатна појашњења у вези конкурсне документације
На основу питања понуђача у поступку јавне набавке наручилац објављује додатна појашњења :
а. Сажета питања :

1.
На страни 8 КД, рб. 4Б, предмет осигурања Залихе,сума осигурања износи 3.000.000,00 дин. , док на стани 37 КД, рб. 4Б,
предмет осигурања Залихе, сума осигурања износи 5.000.000,00 дин. Молим Вас да дефинишете који је тачан износ?
Одговор: Тачан износ је 3.000.000,00. наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
2.
На страни 47/49 КД, Образац XII. Рекапитулације понуде, под рб. 5. наведен је Актуарски извештај за финансијску стабилност
као документ који је потребно доставити, док у Условима које Понуђач мора да испуњава за учешће у поступку јавне набавке на странама
19-21/49 КД није наведен. Молим Вас одговор да ли се евентуално ради о грешци приликом састављања КД или су Понуђачи у обавези
да наведени документ доставе.
Одговор: Актуарски извештај се односио на доказивање додатног услова који је у измени документације избачен, стога исти не треба
достављати. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
3.

Молим Вас за податак колико износе укупни годишњи приход за 2016. годину.

Одговор: Наручилац ће због интерне организације овај податак објавити 17.07.2017. кроз додатна појашњења
4.
У складу са чланом 63., став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем
тексту ЗЈН) у поступку за јавну набавку услуге осигурање бр. ЈН: 52/17-У/ОП - као заинтересовано лице за учествовање у предметном
поступку, благовремено указујемо наручиоцу на следеће:
У Конкурсној документацији за јавну набавку број ЈН: 52/17-У/ОП – Услуге осигурања, у делу који се односи на услове и начин плаћања,
предвидели сте да ће се плаћање вршити у 12 једнаких месечних рата.
Напомињемо да се порез на неживотна осигурања од 5% на укупну премију осигурања увек плаћа у пуном износу са првом ратом
осигурања, односно прва рата увек садржи цео износ пореза од 5%, док су остале рате у једнаким износима.
Такође, у “Додатном појашњењу у вези конкурсне документације” од 11.07.2017. године, објављеном на Порталу јавних набавке, у вези
валидности доказа за референтну листу, навели сте да ћете прихватити полису као доказ уколико садржи све елементе обрасца VIII из
конкурсне документације. Да ли је полиса која не садржи податке из обрасца, у делу који се односи на податке осигураника/наручиоца,
и то: “телефон осигураника/наручиоца” и “контакт особу”, валидан доказ, с озбиром на то да то нису битни елементи полисе као доказа
за референтну листу?
С обзиром на то да се финансијски капацитет, као додатни услов, како сте предвидели на страни 21. Конкурсне документације, доказује
Билансом стања за 2015. годину и копијом потврде Народне банке Србије о броју дана неликвидности, молимо вас за потврду да није
потребно достављати Актуарски извештај за финансијску стабилност како је наведено у “Рекапитулацији понуде” и “Резимеу и
објашњењу достављања докумената” на странама 47 и 48 Конкурсне документције.
Одговор: Наручилац ће порез на неживотна осигурања од 5% на укупну премију осигурања измирити са првом ратом за уговорену
премију. Полиса која не садржи податке из обрасца VIII, у делу који се односи на податке осигураника/наручиоца, и то: “телефон
осигураника/наручиоца” и “контакт особу”, је валидан доказ. Није потребно достављати Актуарски извештај за финансијску
стабилност. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
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