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У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012) Наручилац објављује:
ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна
вредности –Осигурање запослених и возила ,бр.У-14-04

набавка

мале

Дана 19.02.2014.године Наручилац је примио питање за јавну набавку бр.У- 14-04 у коме
се наводи следеће:
1. Молимо вас да дефинишете услове плаћања премије осигурања.
Наиме на страни 14. Конкурсне документације навели сте
„Начин и услови плаћања, рок испоруке и гарантни рок
Наручилац ће извршити плаћање укупне уговорене вредности Извршиоцу услуга у року до
10 дана од дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља
Извршиоцу услуга којом је потрврђено извршење услуга.“
С друге стране у Уговорима у члану 2. навели сте „Услови плаћања су месечно“.
С тим у вези молимо Вас да прецизирате начин плаћања и за осигурање запослених и за
осигурање возила.
2. Да ли премију аутоодговорности потребно исказати са основним премијским степеном –
4, или са урачунатим бонус/малусом. Уколико је потребно исказати бонус/малус молимо вас
да доставите премијски степен са тренутно важећих полиса за свако возило посебно.
3. Молимо Вас да нам сугеришете где сте у конкурсној докуменатцији предвидели да се
упишу: рок извршења услуге и рок плаћања, како сте навели на страни 17. Конкурсне
документације у делу који се односи на критеријум за оцену понуде. Напомињемо да када су
у питању услови плаћања кроз целу тендерски документацију ви сте дефинисали рок на 10
дана од испостављања валидне фактуре.
„Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту најнижу понуђену
цену, као најповољнија биће изабрана понуда са краћи рок извршења услуга.
Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача у којој је наведен дужи рок плаћања.“
4. У конкурсној документацији,на више места,исказан је ПДВ као порез који се обрачунава
на услуге осигурања.На услуге осигурања према Закону о порезу на премију неживотних
осигурања не обрачунава се ПДВ већ порез на премију неживотних осигурања у висисни од
5% на обрачунату премију.
Наручилац даје у вези са тим следеће одговоре:
1. Страна 11- У делу Начин и услови плаћања, рок испоруке и гарантни рок брише се рок
испоруке и гарантни рок из поднослова и прва реченица мења се игласи:

Наручилац ће извршити плаћање уговорене вредности Извршиоцу услуга у року до 10 дана од
дана испостављања исправне фактуре, а на основу отпремнице коју испоставља Извршиоцу
услуга којом је потрврђено извршење услуга.
У чл.1 уговора где је наведено да су услови плаћања месечно ,подразумева се да је плаћање
месечно у року до 10 дана од дана испостављања исправне фактуре.
2.Премију је потребно исказати са основним премијским степеном П4.Приликом израде
полисе примењиваће се припадајући бонус односно малус.
Уколико дође до промене минималне цене обавезног осигурања у складу са законом вршиће
се корекција цене.
3. Страна 14-У делу - Критеријум за оцену понуда мењају се подкритеријуми за оцену
понуда тако да сада гласе:
Уколико након прегледа и оцена понуде две или више понуда имају исту најнижу понуђену
цену, као најповољнија биће изабрана понуда са дужим рок важења понуде.
Уколико се ни на овај начин не може извршити избор најповољније понуде, као
најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача која је прва приспела.
4.На услуге осигурања не обрачунава се ПДВ.Понуђач може у поље „са ПДВ-ом“ да упише
исти износ као и у пољу „без ПДВ-а“.
Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу с додатним појашњењима и
измене објавити на Порталу јавних набавки.

