Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рфзо.рс
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 број:404-1-5/15-31
26.06.2015.године
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке услуге осигурања
имовине и лица за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање за период од годину
дана, број јавне набавке: 404-1-206/14-99
Дана 25.06.2015. године заинтересована лица су се обратила захтевом 08/3 број 404-1-5/1528, од 26.06.2015. и број 08/3 број 404-1-5/15-29, од 26.06.2015. године, за појашњењем у вези
поступка јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за потребе Републичког фонда за
здравствено осигурање за период од годину дана, број јавне набавке: 404-1-206/14-99, сходно члану
63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/15).
Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача:
Питања заинтересованог лица:
1. „У конкурсној документацији на страни 7 стоји да стопа премије треба да буде исказана у
процентима, са највише 2 децимале, а онда у прилогу 2 у упутству како да се попуни прилог два,
наручилац наводи да је укупан износ премије (укупна сума осигурање за све организационе јединице
X стопа /1000), што значи да стопа премије треба да буде исказана у промилима. Молим вас за
појашњење како треба стопа премије да буде исказана?
2. Такође вас молим за појашњење да ли је критеријум за избор најповољније понуде
просечна стопа по партијама, и да ли је прихватљиво да остале стопе( код партије 1 на пример стопа
за пожар, стопа за излив стопа за поплаву ) буду исказане на више децимала, док би просечна стопа
била исказана на 2 децимале?
3. Како је критеријум за избор најповољније понуде просечна премијска стопа, молим вас за
појашњење да ли је просечна премијска стопа код свих партија, она која се добија када се укупна
премија помножи са 1000 подели са укупном сумом осигурања за све организационе јединице?
Питање заинтересованог лица:
На страни 7/29, тачка 3.2. Конкурсне документације, наводи се:
Стопа премије се уноси у процентима, са највише две децимале.
У упутству за попуњавању обрасца 4.1. Понуда са структуром цена, у ставу два, наводи се:
У образац се уноси: стопа премије (стопа по врсти ризика), Укупни износ премије без пореза на
премију
( укупна осигурана сума за све организационе јединице x стопа премије / 1000)……..,што
упућује на обрачун у промилима.
С обзиром да су стопе у тарифама за осигурање наведених ризика изражене у промилима,
молим вас да измените начин исказивања премијске стопе из процената у промиле, како би
исказане на две децимале, могле дати тачан износ годишње премије.

Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације:
Мења се тачка 3. Цена премије у Упутству понуђачима како да сачине понуду стр. 7 од
29 КД тако да уместо:
3. Цена премије:
3.1.Премија у понуди се исказује тако што се наводи јединствена стопа премије.
3.2. Стопа премије се уноси у процентима, са највише две децимале.

Сада гласи:
3. Цена премије:
3.1. Премија у понуди се исказује тако што се наводи укупан износ премије.
Мења се тачка 23 – Критеријум за доделу уговора, стр. 13 од 29 КД тако да уместо:
23.Критеријум за доделу уговора
23.1 Критеријум за доделу уговора за партије 1, 2 и 3 је најнижа понуђена стопа премије.
23.2 Уколико две или више прихватљивих понуда, буду имале исту стопу премије, предност ће
имати она понуда у којој је наведен дужи рок плаћања рачуна.
Тако да сада гласи:
23. Критеријум за доделу уговора
23.1. Критеријум за доделу уговора за партије 1, 2 и 3 је најнижа понуђена премија.
23.2. Уколико две или више прихватљивих понуда, буду имале исту премију, предност ће имати
она понуда у којој је наведен дужи рок плаћања рачуна.
Мења се члан 3. модела уговора стр. 20 од 29 КД тако да уместо:
Члан 3. ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
3.1. Премија осигурања утврђује се на основу уговорене стопе премије и осигуране суме.
3.2. Уговорена стопа премије износи:
/уноси се стопа премије из понуде Добављача/
3.3. Уговорена стопа премије је непромењива.
3.4. Премију осигурања плаћа Осигураник, у једнаким месечним ратама, у року од /уноси се рок
плаћања наведен у обрасцу 4.1./ дана, рачунајући од дана достављања рачуна од стране
Осигуравача Осигуранику. Са првом ратом премије осигурања плаћа се и укупан
припадајући порез на премију.
Тако да сада гласи:
Члан 3. ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА
3.1.Уговорена премија износи:
/уноси се износ премије из понуде Осигуравача/
3.2. Уговорена премија је непромењива.
3.3.Премију осигурања плаћа Осигураник, у једнаким месечним ратама, у року од /уноси се рок
плаћања наведен у обрасцу 4.1./ дана, рачунајући од дана достављања рачуна од стране
Осигуравача Осигуранику. Са првом ратом премије осигурања плаћа се и укупан припадајући порез
на премију.
Мења се Прилог 2 – понуда са структуром цене тако што се брише колона стопа премије.
Мења се упутство у Прилогу 2 – понуда са структуром цене у делу – начин уноса ценетако да уместо:
Начин уноса цене - У образац се уноси: Стопа премије (стопа премије по врсти ризика),
Укупни износ премије без пореза на премију (Укупна осигурана сума за све организационе
јединице х Стопа премије / 1000), Износ пореза на премију (у динарима), Порез на премију

(у %), Укупан износ премије са порезом на премију (Укупни износ премије без пореза на
премију + Износ пореза на премију).
Сада гласи:
Начин уноса цене - У образац се уноси: Износ премије без пореза на премију, Износ
пореза на премију (у динарима), Порез на премију (у %), Укупан износ премије са порезом
на премију (Износ премије без пореза на премију + Износ пореза на премију).
Понуђачи који су поднели понуде у предментом поступку, могу извршити измену понуде у
складу са условима из конкурсне документације, наведеним у Упутству понуђачима како
да сачине понуду, под тачком 13. Измене и допуне конкурсне документације, стр.10/29,
односно достављњем измењеног обрасца понуде.
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