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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези са припремом
понуде у поступку јавне набавке мале вредности: Услуга осигурања службених возила
Републичког фонда за здравствено осигурање , редни број набавке: 404-22-206/15-7
Захтевом број 08/3 број 404-2-5/15-6 од 01.04.2015. године, заинтересовано лице обратило се
за појашњењем у поступку јавне набавке услуге осигурања службених возила Републичког фонда за
здравствено осигурање, редни број набавке: 404-22-206/15-7, сходно члану 63. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).
Питања заинтересованог лица и одговори Комисије:
Питањe бр. 1:
„Молимо вас за потврду да премија осигурања од аутоодговорности треба бити достављена у
основном премијском степену П4, односно без примењеног бонуса малуса. Од момента отварања
јавне набавке до израде полиса осигурања возила може доћи до тога да се догоди штетни догађај,
што утиче на премијске степене и премију осигурања. Бонус/малус систем се свакако примењује
приликом израде полиса у зависности од тога да ли је возило имало штете.“
Одговор бр. 1:
Премију осигурања треба исказати према премијским степенима наведених у табели бр.1,
стр.5/31 КД. Прилiком издавања полиса примењиваће се систем бонус/малус.
Наручилац на страни 8/31 КД испод табеле бр. 1 додаје напомену која гласи: „Премија се у
обрасцу понуде исказује према премијским степенима наведених у табели бр.1. У зависности од тога
да ли је возило имало штете приликом издавања полиса примењиваће се систем бонус/малус .“
Питање бр. 2:
„На страни 25. конкурсне документације, у моделу уговора, члан 2. наведено је да је премија
фиксна. Осигуравајућа друштва су дужна да код осигурања од ауто-одговорности (моторна возила) у
свој премијски степен, односно тарифу, укључе и систем бонус -малус према критеријумима које
утврђује Народна Банка Србије. Молимо Вас за појашњење.“
Одговор бр. 2:
Мења се члан бр.2 Модела уговора, стр.25/31 КД, тако да сада гласи:
„Премија осигурања за услуге из члана 1. овог уговора износи _________________ динара без пореза
односно ________________, са припадајућим порезом.
Премија осигурања се усклађује сагласно променама прописа који регулишу ту материју и подацима о
бонусу и малусу у складу са важећим прописима.“
Уговор ће се реализовати до утрошка расположивих
предметну услугу у износу од _____________.“

финансијских

средстава Наручиоца за

Питање бр. 3:
„Молимо Вас за информацију о врсти возила из табеле, односно да ли су сва возила путничка.
Уколико нису, молимо Вас да доставите податке о носивости возила.“

Одговор бр. 3:
Сва возила из табеле бр. 1 су путничка.
Питање бр. 4:
„На страни 5. конкурсне документације, наведено је да је потребно обавезно осигурање
возила од аутоодговорности. Међутим на страни 21. у напомени Обрасца бр.3 је наведено „понуда за
јавну набавку услуге регистрације службених возила и помоћи на путу“. Молим вас за појашњење да
ли је потребно исказати у понуди премије осигурања аутоодговорности или премије помоћи на путу,
као и то да ли је услуга регистрације службених возила предмет јавне набавке.
Одговор бр. 4
На страни 21/31 КД у напомени Обрасца бр.3 – понуде, начињена је техничка грешка, предмет
јавне набавке није услуга регистрације службених возила и исказује се премија за осигурање од
аутоодговорности.
Мења се напомена на стр. 21/31 КД у Обрасцу бр. 3 – понуда тако да сада гласи:
„Понуђач је у обавези да достави попуњен, одштампан, печатом оверен и потписан образац/табела
Понуда за јавну набавку услуге осигурања службених возила Републичког фонда за здравствено
осигурање, табела се налази у ексел фајлу ,,Ponuda.xls'', обр. 3.1.
Подаци који се уносе у табелу која се налази у ексел фајлу ,,Ponuda.xls'' искључиво се уносе
електронским путем.“
У складу са наведеним изменама конкурсне документације Наручилац ће објавити
пречишћен текст конкурсне документације.
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