Питања и одговори - појашњење конкурсне документације за Јавну набавку
услуга број 04/20:
Питање 1:
Који је износ наплаћених штета од осигурања одговорности, имовине и запослених у предходном
периоду?
Одговор 1:
У предходном периоду нисмо посебно евидентирали број и врсту штетних догађаја тако да
не располажемо траженим подацима.

Питање 2:
У спецификацији предмета набавке, у делу који се односи на каско осигурање возила нису дати
прецизни подаци о запремини, снази мотора и дозвољеној носивости за свако појединачно
возило из спецификације.
Одговор 2:
Копије очитаних саобраћајних дозвола достављамо у прилогу.

Питање 3:
Молимо вас да ради сачињавања понуде доставите и следеће податке:
- За возило Fiat 500L ccm i kw
- За возило Fiat Doblo новонабавну вредност уграђеног Термо кинг уређаја и носивост возила
- За возило Iveco новонабавну вредност уграђеног Термо кинг уређаја и носивост возила
- За возило Fiat Fiorino носивост возила
Одговор 3:
Копије очитаних саобраћајних дозвола достављамо у прилогу.

Питање 4:
На страни 8/39 конкурсне документације под III ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА наручилац под редним
бројем 1. Захтева АК осигурање путничког аутомобила Fiat 500L произведен 2015 године без
учешћа у штети са ризиком крађе.
Питање наручиоцу: возило Fiat 500L се производи у великом броју модела са бензинским и дизел
моторима, што битно разликује каталошке вредности возила као суме осигурања. Наручилац
није навео битну чињеницу да ли је возило у предходном периоду претрпело неку штету или
није. Да ли се понуђена цена дефинише по каталогу АМС.
Одговор 4:
Копија очитане саобраћајне дозволе доставља се у прилогу. Возило није претрпело штету
у предходном периоду а вредност се дефинише по каталогу АМС.

Питање 5:
На страни 8/39 осигурање доставног возила Fiat Doblo није прецизно дефинисан тип возила иако
је назначено да је возило са термо кингом, да ли наручилац жели и осигурање темо кинг уређаја
од лома или не и да ли је возило претрпело штету у предходној години осигурања.
Одговор 5:
Копија очитане саобраћајне дозволе доставља се у прилогу. Возило није претрпело штету
у предходном периоду а наручилац је својом спецификацијом прецизирао предмет
осигурања и не жели осигурање од лома Термо кинга.

Питање 6:
На истој страни (8/39) КД је и АК за возило KOMBI NEW TURBORIVAL недостају ближе ознаке
возила из регистрационог листа као и да ли наручилац жели осигурање од лома Термо кинга.

Одговор 6:
Копија очитане саобраћајне дозволе доставља се у прилогу а наручилац је својом
спецификацијом прецизирао предмет осигурања и не жели осигурање од лома Термо
кинга.

Питање 7:
Возило FIAT FIORINO 13MJTD 1248cm3 наручилац треба додати ближе ознаке типа возила из
регистрационог листа како би се одредила каталошка вредност возила.
Одговор 7:
Копија очитане саобраћајне дозволе доставља се у прилогу.

Питање 8:
На страни 8/39 конкурсне документације под IV ''Осигурање из делатности'' или Одговорности
осигураника за штете, амрти, повреде тела или здравља као и оштећења или уништења ствари
трећих лица проистекле из делатности осигураника, чињењем нечињењем или поседовањем
опасне ствари, у смислу грађанско правне одговорности , наручилац није дао у КД све потребне
елементе за припрему понуде.
Пошто је у питању грађанско правна одговорност наручилац треба да се изјасни да ли по овом
осигурању жели и осигурање према студентима и да достави податак о висини Укупног прихода
на дан 31.12.2019. године.
Одговор 8:
Пошто су студенти већ осигурани по другом основу наручилац овим видом осигурања
осигурава искључиво трећа лица из делатности на тржишту.
Укупан приход одтварен на тржишту 31.12.2019. године износио је 62.259.403,00 динара.

Прилог: Копије саобраћајних дозвола

