
На основу чл. 63 ст. 3 Закона о јавним набавкама, а у складу са чл. 20 Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Студентски центар
„Приштина“ Косовска Митровица (у даљем тексту: Наручилац) дана 14.10.2015. године упућује

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку ЈНМВ бр. 1-У 10/2015
Осигурање имовине и лица

Заинтересовани понуђач "АМС Осигурање" а.д.о. Београд, за учешће у поступку ЈНМВ
упутио је дана 14.10.2015. године путем e-maila Захтев за појашњење конкурсне документације број I
са следећим питањима:

1. Наиме, у делу конкурсне документације којим наручилац захтева испуњење додатних услова
за учешће у јавној набавци :

Табела II -Додатни услови (члан 76. Закона о јавним набавкама)

Б) Најмање 5 полисе осигурања грађевинских објеката и опреме од ризика пожара и других
опасности са сумом осигурања преко 10.000.000,00 динара по полиси, које су закључене у 2014.
години наручилац се изјаснио да је потребно прибавити најмање 5 полиса по 10.000.000 динара
осигуране суме, док у делу који се односи на доказивање испуњености услова :

Доказује се достављањем „Обрасца 5“ из конкурсне документације потписаног и овереног од стране
овлашћеног лица понуђача са називима уговорача, бројем полиса и сумом осигурања, потврдама
претходних референтних наручилаца постоји контрадикторност и нејасноћа. Наиме, у "Обрасцу 5"
стоји одредба следеће садржине:

Потврђујемо да смо у 2014. години закључили полисе осигурања грађевинских објеката и опреме од
ризика пожара и неких других опасности са сумом осигурања преко 2.000.000,00 динара и то:

2. Молимо да наручилац отклони ову нејасноћу. Исто тако указујемо и молимо да се у циљу
ефикасности у прибављању неопходне документације за учешће у овој јавној набавци, омогући
понуђачима да достава попуњеног обрасца са референтним наручиоцима, свим релевантним
подацима, као и копијама полиса буде довољан доказ за испуњење пословног капацитета јер је
достава и тражење пет потврда од пет референтних наручилаца посао који изискује веће време од
оног који је наручилац предвидео конкурсном документацијом.
У крајњој линији ,наручиоцу остаје увек као могућност да накнадно тражи и оригинале полиса ,као
и евентуалне додатне потврде референтних наручилаца, након спроведеног поступка јавне набавке и
додељеног уговора најповољнијем понуђачу.

Одговор:

1. У Образацу 5 конкурсне документације исправно сте приметили техничку грешку.
Износ од 2.000.000,00 динара треба заменити износом наведеним у табели II Додатни
услови.



2. На основу нашег дугогодишњег  искуства у припреми, организовању и спровођењу поступака
јавних набавки, изведен је закључак да је обезбеђивање података за попуњавање обрасца о
референтним наручиоцима, поступак који не изискује превише времена и не би смело да ствара
велике непријатности по понуђача.

Имајући наведено у виду остајемо при ставу да је неопходно приложити наведени доказ у
виду уредно попуњеног обрасца са референтним наручиоцима.
У прилог овом ставу је и то да би таквом изменом конкурсне документације, у овој фази поступка,
остали евентуални понуђачи били доведени у неравноправан положај, односно да би "АМС
Осигурање" а.д.о. Београд, као заинтересовани понуђач, били повлашћени.

Рок за подношење понуда се не продужава у складу са чланом 63. Став 5 Закона о јавним
набавкама (Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 19.10.2015.
године у 09.00 часова у просторијама Студентског центра, у присуству чланова Комисије.

Контакт особа: Веселин Ђурић, scp.nabvake@gmail.com


