
На основу чл. 63. 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 17.11.2017. године упућује

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку ЈНМВ бр. 1-У 14/2017

Осигурање имовине и лица

Заинтересовани понуђач АМС Oсигурање а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, у улици
Рузвелтова 16, за учешће у поступку ЈНМВ упутио је дана 16.11.2017. године путем e-maila Захтев за
појашњење конкурсне документације са следећим питањима:

Питање:

Као потенцијални понуђач у предметном поступку јавне набавке, указујемо Наручиоцу на одређене
неправилности у Конкурсној документацији сходно чл. 63 ст. 2  и чл. 149. ст. 3 Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту ЗЈН).

Kонкурсна документација садржи делове који нису у сагласности са чл.10, чл.12, чл. 76 ст. 6
Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дана 13.11.2017.објавио позив за подношење понуда у предметној јавној набавци.

Наручилац је прописао као додатни услов да понуђач мора да располаже неопходним пословним
капацитетом, односно да мора да има исказан коефицијент ажурности у решавању  штета за 2016.
годину већи од 93%.

Наручилац није захтевао да понуђачи докажу да се прописана ажурност односи само на врсте
осигурања које су предмет јавне набавке, већ захтева проценат опште ажурности у решавању
штета, а који обухвата све врсте осигурања, иако све врсте  осигурања уопште нису предмет јавне
набавке.

Како су предмет јавне набавке конкретно следеће врсте осигурања: Услуге осигурања имовине,
колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја, колективно додатно здравствено
осигурање за случај тежих болести и хируршких  интервенција и осигурање од одговорности из
делатности, а не све врсте осигурања, а Наручилац приликом дефинисања додатног услова на горе
описан начин захтева од понуђача да докажу да поседују ажурност у одређеном проценту која
обухвата и друге врсте осигурања која нису предмет јавне набавке (нпр.у области обавезног
осигурања од аутоодговорности), сматрамо да захтевани додатни услов није у логичкој вези са
предметом јавне набавке и исти је било потребно дефинисати тако да се ажурност у траженом
проценту односи само на решавање штета у предметним врстама осигурања. На тај начин би се
омогућило већем броју потенцијалних понуђача да равноправно учествују у поступку, повећала би се
конкуренција и самим тим би се створила могућност за Наручиоца да добије боље понуде.

Сматрамо да прописивање услова на горе описан начин, представља повреду члана 76 став 6 ЗЈН, јер
Наручилац захтева од понуађача да докажу чињенице које нису у вези са предметом јавне набавке.

На овај начин врши се дискриминација великог броја понуђача који испуњавају услов у погледу
ажурности у решавању штета, односно оних понуђача који испуњавају услов који се односи
конкретно на предмет осигурања, а фаворизују се понуђачи који испуњавају услов који се односи на
општу ажурност која обухвата и врсте осигурања која нису предмет јавне набавке, иако исти не би
испуњавали услов када би била захтевана ажурност која се конкретно односи на предмет осигурања и
која једина може бити у логичкој вези са предметом јавне набавке.



Прописивањем услова на горе описан начин од стране Наручиоца:

1.Захтевају се услови који не представљају реалне потребе Наручиоца,
2.Спроводи се дискриминација понуђача,
3.Понуђачи се стављају у неједнак положај,
4.Неоправдано се ограничава конкуренција,
5. И опет напомињемо прописује се услов који није у логичкој вези са предметом јавне набавке, а све
супротно чл. 10, чл. 12, чл. 76 ст.6 Закона о јавним набавкама.

Због свих незаконитости и неправилности предлажемо Наручиоцу да измени Конкурсну
документацију, тако што ће прописати:

1)У делу који се односи на додатне услове пропише: „Понуђач мора да располаже неопходним
пословним капацитетом, мора да има исказан коефицијент ажурности у решавању штета за 2016.
годину, већи од 93%, у области следећих врста осигурања: Услуге осигурања имовине, колективно
осигурање запослених од последица несрећног случаја, колективно додатно здравствено осигурање за
случај тежих болести и хируршких  интервенција.“
Уколико овај додатни услов није у могућности да усклади са предметним врстама осигурања,
предлажемо Наручиоцу да овај додатни услов избрише из Конкурсне документације, у циљу
проширења конкуренције.
Позивамо Наручиоца да још једном размотри садржину Конкурсне документације и исправи
наведене недостатке, у супротном бићемо принуђени да поднесемо Захтев за заштиту права.

Одговор:

Студентски центар „Приштина“ као наручилац у поступку јавне набавке услуга
Осугурање имовине и лица бр 1-У 14/2017 врши измену додатног услова (страна 9 од 56)
тачка 3.

Образложење

Наручилац је после анализе постављеног питања прихватио наведене примедбе и
приступа измени конкурсне документације.

Наручилац не жели да дође у ситуацију да било којег евентуалног понуђача доведе у
подређен и неповољан положај, а да се овај услов сматра дискриминационим условом, којим
ће се неко од евентуалних понуђача фаворизовати.

Рок за подношење понуда се 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 24.11.2017.
године у 09.00 часова у просторијама Студентског центра „Приштина“ – Косовска Митровица, Џона
Кенедија бр. 6 у присуству чланова Комисије.

Председник Комисије
______________________


