Наручилац
Адреса
Место
Број
Датум

ЈП Водоканал Бечеј
Данила Киша 8/а
Бечеј
609
29.06.2018.године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), а поводом питања заинтересованог лица, у поступку јавне набавке услуга
осигурања, број ЈН II-4/18, Комисија за јавне набавке врши измену конкурсне
документације на начин како следи:
1.Врши се измена конкурсне документације у делу IV „Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, на
страни 9/37, у табели „Додатни услови“, под редним бројем 2, у делу „Пословни
капацитет“, под подтачком 3:
„3.Да на дан 31.12.2016.године има ажурност у решавању штета најмање 95%, а
која се рачуна по следећој формули: Проценат решених штета=Број решених штета у
2016.године + одбијене и сторниране штете у 2016.године/Резервисане штете на крају
2015.године + број пријављених штета у 2016.години X 100“
тако да се исти брише из конкурсне документације за предметну јавну набавку број
ЈН II-4/18 а у циљу обезбеђивања недискриминишућих услова.
2.Врши се измена конкурсне документације у делу IV „Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова“, у делу
„Упутство како се доказује испуњеност услова“, на страни 12/37, у одељку „Додатни
услови“, под редним бројем 2:
„Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
додатних
услова
–
Доказ:
1.Адекватност
капитала
за
неживотна
осигурања/реосигурање, стање на дан 31.12.2016.године-Образац АК-НО/РЕ, 2. Копија
важећег сертификата ИСО 9001 и ИСО 27001, 3. Изјава о ажурности у решавању штета –
извештај са сајта НБС-а, број штета по друштвима за осигурање у 2016.години, 4. Закуп
или власништво пословне јединице – копија извода из земљишних књига или копија
уговора о закупу“
тако да исти сада гласи:
„Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
додатних
услова
–
Доказ:
1.Адекватност
капитала
за
неживотна
осигурања/реосигурање, стање на дан 31.12.2016.године-Образац АК-НО/РЕ, 2. Копија
важећег сертификата ИСО 9001 и ИСО 27001, 3. Закуп или власништво пословне
јединице – копија извода из земљишних књига или копија уговора о закупу“.
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