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КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - УСЛУГА
ОСИГУРАЊА СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

доставља

одговор на питање потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију у циљу
појашњења конкурсне документације и допис потенцијалног понуђача који је преузео
конкурсну документацију за учешће у поступку набавке услуга осигурања студената

ПИТАЊЕ БР. 1
„Postovani,
odredjivanjem u konkursnoj dokumentaciji da osiguranje od posledice nezgode pokriva smrt bolest
suprotno je cl.9. st.1 takci 1) Zakona o osiguranju.
Molimo vas da razmotrite izmenu konkursne dokumentacije.
S postovanjem.”

ПИТАЊЕ БР. 2 –
УКАЗИВАЊЕ НА УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И НЕПРАВИЛНОСТИ У КОНКУРСНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ
„Poštovani,
Kao potencijalni ponuđači, ukazujemo Vam na uočene nedostatke I nepravilnosti u
konkursnoj dokumentaciji javne nabavke male vrednosti br.У01-2016 čiji je predmet nabavka uslugaosiguranja studenata za školsku 2016/2017.godinu. U prilogu maila se nalaze dokumenta:
1.
2.
3.
4.

Dopis br.147337/16 od 07.07.2016.godine
Mišljenje NBS
Rešenje Republičke komisije br.4-00-1580/2015
Rešenje Republičke komisije br.4-00-3024/2014

ОДГОВОР НА ПИТАЊА БР. 1 и 2.

Комисија за јавну набавку доставља одговор:
На основу достављених дописа, сагледавања свих навода потенцијалних понуђача и
анализирања конкурсне документације, Комисија за јавну набавку доноси следеће:

а) усвајају се примедбе потенцијалних понуђача у погледу осигураног ризика - покрића
„смрти услед болести“ и брише се из Конкурсне документације.
Полазећи од члана 8. и члана 9. став 1. тачка 1. Закона о осигурању, покриће смрти услед
болести спада у животно осигурање те не може бити обухваћена осигурањем од последица
незгоде односно несрећног случаја.
б) бришу се додатни услови (финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет) у
конкурсној документацији за учешће у поступку предметне јавне набавке (страна 9);
в) „Критеријум за избор најповољније понуде“ (страна 6. и 20. Конкурсне
документације) – наручилац ће кориговати пондере за рангирање достављених понуда и избор
економски најповољније понуде.
Полазећи од напред наведеног, Комисија за јавну набавку захваљује потенцијалним
понуђачима на сугестији и указивању на уоченим недостацима и неправилностима у конкурсној
документацији.
У складу са чланом 63. став 1. и 5. наручилац ће извршити измену и допуну
Конкурсне документације и истовремено продужити рок за подношење понуда – до 15.07.2016.
године у 11 сати.
НАПОМЕНА: Потенцијални понуђач је доставио допис наручиоцу 07.07.2016.
године. Последњи дан за одговор био је недеља, 10.07.2016. године – члан 91. Закона о општем
управном поступку - „Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или
у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком
првог наредног радног дана.“ Сходно томе, наручилац доставља одоговор на прослеђен допис
првог наредног радног дана, односно 11.07.2016. године.

С поштовањем,
Комисија за јавне набавке
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Татјана Пауновић, с.р.
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