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Број: 5.2.-  28674                                                                    

Дана: 21.10.2015                         

                                                                                                

                                                               

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште 

(maila) и запримљена од стране наручиоца  дана 20.10.2015 , ч за јавну набавку велике 

вредности у отвореном поступку – Услуге осигурања , ЈН бр. 12/15-С. 

 

Дана 20.10.2015.  у  13.35  часова и 21.10.2015. у 13,48,  потенцијални понуђачи су упутили 

путем електронске поште питања - везана за јавну набавку услуге осигурања. Наручилац је 

дана 20.10.2015. године односно 21.10.2015. године запримио питања и  електронским 

путем потврдио пријем питања. 

 

Питање гласи: 

 

Достављамо Вам захтев за "Објашњења - јавни позив за јавну набавку услуга осигурања 

бр.12/15-С" 

 

1. Наиме,указујемо на техничке недостатке документације : 

- на страни 8 Конкурсне документације јасно пише, да је у делу 3.11 Одредбе о садржини 

понуде ,неопходно попунити и доставити ,поред осталог : 

  Образац бр. 5 Изјава понудђача о финансијској гаранцији 

  Образац бр. 6 Изјава понуђача да располаже довољним техничким капацитетом 

  Образац бр. 6а Изјава понуђача да располаже довољним кадровсикм капацитетом 

  Образац бр. 7 Изјава понуђача о независној понуди 

  Образац бр. 8 Образац трошкова припреме понуде  

  Образац бр. 9 Изјава понудђача о прихватању услова из позива и конкурсне документације 

у складу са поднетом понудом 

 

Наведених образаца у конкурсној документацији нема. Постоје обрасци до броја 4. 

 

 

2.  На страни 24 конкурсне документације , наведено је 9 врста осигурања и укупна премија 

коју треба навести,док у Обрасцу број 4: Образац структуре цене са упутством за 

попуњавање и са техничком спецификацијом , постоји и 10.врста осигурања 

Аутоодговорност са јасно назначеним износом премије за попуњавање.Обзиром да и у 

остатку конкурсне документације постоји врста осигурања Аутоодговорност, потребно је да 

наручилац измени део конкурсне документације на страни 24 који означава укупну премију 

по понуди, где треба додати колону премије  и за Аутоодговорност како би се изразио 

целокупан износ премије (није могуће физички убацити према постојећој табели). 

 
3. на страни 10 конкурсне документације , у делу који се односи на доставу финансијских 

средстава обезбедјења, за писмо о намерама банке стоји следећи текст да наручилац захтева 

да понуђач уз понуду достави и писмо о намерама банке , да ће банка уколико уговор буде 
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закључен са понуђачем на његов захтев издати безусловну и на први позив наплативу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, са крајњим роком важења банкарске 

гаранције" 90 дана дужим од истека последње године осигурања, ,односно до исплате 

обавеза које проистичу из услуге осигурања",  

- на истој страни ,након потписивања уговора , у делу који се тиче гаранције за добро 

извршење посла , стоји следећи текст који није у сагласности са горе наведеним текстом 

везаним за писмо о намерама : 

понудђач чију понуду наручилац изабере као најповољнију ,дужан је да најкасније у року 

од 15 дана преда наручиоцу неопозиву безусловну и на први позив наплативу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, на износ од 10% висине понудђене премије осигурања 

без пореза , "са роком важења 30 дана дужим од истека рока осигурања" 

Наша примедба се односи на чињеницу да се не може тражити од банке писмо о намерама 

за издавање гаранције са једним роком важења, а касније за издавање исте банкарске 

гаранције чијим се писмом банка обавезала, достави други рок важења. 

 

4. Молим Вас за појашњење обр. Бр. 3, табела  у оквиру понуде, основне врсте осигурања. 

Недостаје аутоодговорност, молим Вас да доставите нови образац. 
 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012 и 14/15), достављамо Вам у законском року одговор на постављено питање: 

 

1. Изјаве и образац трошкова припреме понуде наведене на на страни 8 Конкурсне 

документације у делу 3.11 Одредбе о садржини понуде потребно доставити у 

слободној форми на меморандуму понуђача , потписане и оверене од старне истог. 

2. На старни 24  конкурсне документације под ставком 9 „Комбиновано осигурање 

моторних возила-ауто каско осигурање“ , потребно је унети збирно укупну премију за 

аутоодговорност и ауто каско одговорност. 

 

3. и.  4. Обзиром да писмо о намери за издавање банкарске гаранције представља 

намеру банке да свом клијенту изда безусловну и на први позив наплативу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која се захтева као средство обезбеђења од 

изабраног понуђача , исто треба да гласи као и банкарска гаранција и то : “ Да ће 

банка уколико уговор буде закључен са понуђачем на његов захтев издати 

безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла, са крајњим роком важења банкарске гаранције" са роком важења 30 дана 

дужим од истека рока осигурања ". 

 

 С поштовањем, 

 

                                                                      ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 

                                                                                          Комисија за јавне набавке 

       ________________________________  


