Појашњење конкурсне документације за Јавну набавку услуга број 05/18 Услуге
осигурања објеката, возила, запослених и осигурање од одговорности према трећим
лицима за потребе установе Студентски центар у Крагујевцу:

Питање 1:
Наручилац је као један од додатних услова одредио да понуђач на дан 31.12.2017. располаже
апсолутном разликом гарантних резерви и маргине солвентности у износу од најмање
10.000.000,00 РСД. – доказ Мишљење овлашћеног актуара за 2017. годину.
- Да ли сте мислили на разлику расположиве и захтеване маргине солвентности у 2017. Години
уз достављање обрасца АК-НО/РЕ у 2017. години?
Одговор 1:
Наручилац је при дефинисању наведеног додатног услова направио техничку грешку.
Неопходно је доставити образац АК-НО/РЕ зa 2017. годину којим доказујете да је разлика
између расположиве и захтеване солвентности минимум 10.000.000,00 динара.
Питање 2:
Наручилац је у конкурсној документацији, спецификација предмета набавке на страни 7 КД под
II – осигурање запослених, под I укључио ризик смрт услед болести. Овај ризик се не може
уговарати кроз осигурање запослених од последица несрећног случаја, од законских измена из
децембра 2015. године Закона о осигурању када се у оквиру измена закона од стране
законодавца брише ризик смрт услед болести.
- Предлог наручиоцу да из КД прилог 2 осигурање запослених брише ризик смрт услед
болести.
Одговор 2:
Приликом дефинисања спецификације и захтева за набавку наручилац је имао у виду реалне
штетне догађаје па је самим тим и дефинисао ризике и суме осигурања. Наручилац остаје при
дефинисаним ризицима и сумама у спецификацији. Изменама Закона о осигурању из 2015.
године брише се ризик смрт услед болести кроз осигурање запослених од последица несрећног
случаја али се овај ризик може осигурати кроз друге полисе – типове осигурања.
Питање 3:
Наручилац је у оквиру спецификације предмета осигурања под III осигурање возила на страни
7 КД, под редним бројем 1.2. за каско осигурање путничког аутомобила Опел вектра елегант
као и возила ФИАТ 500Л дао непотпуне податке за предметна воѕила, тј. није навео запремину
мотора као ни снагу мотора у KW, није назначио врсту горива као ни суму осигурања –
каталошка вредност АМСС на коју су возила била осигурана у предходном периоду.
Одговор 3:
У спецификацији смо навели да је основица за обрачун премије осигурања каталошка вредност
возила АМСС. Каталошка вредност по каталогу АМСС је јавно доступан податак тако да нема
разлога да га ми објављујемо.
Техничком грешком наручилац је у спецификацији – Прилог 3 Конкурсне документације
пропустио да наведе снагу мотора и запремину мотора за путничка возила која су предмет
осигурања. У циљу разјашњења свих недоумица везаних за возила објављујемо копије читача
саобраћајних дозвола за сва возила из спецификације која су предмет осигурања.

Прилог: Копије саобраћајних дозвола:

