Конкурсна документација – Додатна појашњења/измене и допуне
Услуге осигурања
52/17-Д/ОП
Документ бр.ДП3

ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Датум : 21.07.2017.

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

1.
С обзиром да 17.07.2017. године нисте објавили податак колико износи укупни приход за 2016. годину, иако сте на
појашњењима које сте објавили 15.07.2017. године навели да ће тада тај податак бити објављен, молим Вас да га објавите.
Одговор: Укупни приход за 2016. годину је 1.887.866.678,00 динара.
2.

Молим Вас да нам одговорите да ли ће бити продужења рока за предају понуда за ЈНМВ бр.52/17-У/ОП ?

Одговор: Рок је продужен дана 21.07.2017. и нови рок за предају и отварање понуда је 01.08.2017.
3.
везано за попуњавање конкурсне документације за услугу осигурања ЈН 52/17-У/ОП, скрећем пажњу да сте последњу измену
на порталу управе за јавне набавке објавили у ПДФ формату, а на страни 11 конкурсне документације стоји да је потребно понуду
доставити попуњену у електронској форми на рачунару. Нисмо у могућности да попунимо документацију електронски уколико стоји у
ПДФ формату. Молим Вас за исправку.
Одговор: Наручилац ће прихватити понуде које су попуњене ручно. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
4.
Молим Вас да нам појасните , да ли лом машина иде са откупа франшизе , или не? На страни 7 КД, р.б 1-б , наглашено је да се
лом машина ради “уз учешће осигураника у штети од 10% релативног И 200 еура апсолутног учешћа по штетном догађају” –дакле, без
откупа франшизе, а затим на страни 35 КД, рб-III/ђ, у табели, стоји ред са откупом одбитне франжизе ( за опрему И мех.опрему г.о.), који
треба попунити.
Одговор: Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
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