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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 доставља потребна појашњења и одговоре, на начин
како следи:
ПИТАЊЕ бр.1:
Понуђач као заинтересовано лице за учествовање у поступку предметне јавне набавке тражи
додатне информације и појашњења и указује наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији за јавну набавку услуге осигурања, јавна набавка мале вредности, број
ЈН II-4/18, према следећем:
„У конкурсној документацији, на страни 9/37 у делу Додатни услови, редни број 2, тачка 3, као
један од додатних услова које понуђач мора да испуни наведено је: 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.
Наручилац је на овај начин знатно ограничио конкуренцију и онемогућио потенцијалне понуђаче
да учествују у поступку, а да при том наведени услов, односно ажурност у захтеваном износу није
у логичкој вези са предметом јавне набавке. Наручилац је из наведених разлога извршио повреду
члана 76. став 6. Закона о јавним набавкама и члана 10 и 12 ЗЈН.
Узимајући у обзир претходно наведено, предлажемо Наручиоцу да измени наведени додатни
услов тако да не дискриминише понуђаче и да је у логичкој вези са предметом јавне набавке.
Позивамо Наручиоца да још једном размотри садржину конкурсне документације и измени
наведени додатни услов. У супротном, бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права.
ОДГОВОР бр.1:
Наручилац је размотрио поднети захтев и исти у целости прихвата те ће, у складу са ЗЈН,
извршити измену конкурсне документације број ЈН II-4/18.
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