Наручилац: Дом здравља „Земун“
На основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС”бр.124/2012”, 14/2015 и 68/2015)
Комисија за јнмв 25-3/2016 Осигурање имовине и лица:
Број:03/42
Датум: 06.01.2017. године.

Питање заинтересованог лица 1 :

Poštovani,
Molim Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JNMV broj 25-3/2016 .
1. Na strani 6 konkursne dokumentacije, poglavlje 6. OSIGURANJE OD OPŠTE
ODGOVORNOSTI, traži se da pored opšte odgovornosti treba da se osigura i odgovornost
poslodavca za štete koje zaposleni pretrpi na radu ili u vezi rada pa Vas molim za dostavljanje
podataka o ukupnim godišnjim bruto zaradama zaposlenih koji je neophodan za obračun premije.
2. Na strani 22 konkursne dokumentacije, u delu-tabeli, rekapitulacija ponuđene premije, nema
gde da se upiše premija za rizik provalna krađa i razbojništvo koji se traži u tehničkoj
specifikaciji i dva puta stoji da se upiše premija za rizik osiguranje zaposlenih od rizika smrti i
smrt usled bolesti. Da li je u pitanju tehnička greška?
3. Molim Vas informaciju o broju, vrsti i visini šteta u predhodne tri godine po vrstama
osiguranja koje su predmet ove javne nabavke.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник
РС”бр.124/2012”, 14/2015 и 68/2015)
Комисија за јнмв 25-3/2016 “Осигурање имовине и лица”:
Број:03/42-2
Датум: 06.01.2016. године.
Одговор заинтересованом лицу 1.

Податак о укупним бруто зарадама на годишњем нивоу: 690.000.000,00 РСД

2. У вези вашег питања Комисија врши усаглашавање са осталим табелама, као што је
исказано у конкурсној документацији у Моделу уговора и Обрасцу структуре цена, из чега
се недвосмислено може утврдити да је у питању техничка грешка, усаглашавање.

У прилогу је дата усаглашена табела:

1) Опис предмета јавне набавке
Услуге псигураоа
Рекапитулација ппнуђене премије
Изнпс гпдишое премије псигураоа
Осигурани ризици
Без ппреза

Ппрез

Укупнп с ппрезпм

Осигураое пд ппжара и неких др.
ппаснпсти
Осигураое машина пд лпма
Кпмбинпванп псигураое ел. рачунара
Прпвална крађа и разбпјништвп
Осигураое стакла пд лпма
Осигураое пд ппште пдгпвпрнпсти
Кплективнп псигураое заппслених пд
незгпда
Кплективнп псигураое заппслених пд
ризика смрти
Осигураое заппслених пд ппследица
пд ризика смрти услед бплести
Укупна ппнуђена премија псигураоа:
1.

Укупна цена - премија псигураоа ______________________________________динара
(уписати вредност (без пореза) из рекапитулације)

2.

Начин плаћаоа премије псигураоа:____________________________________________
( навести начин плаћаоа)

3.

Рпк важеоа ппнуде: ___________________________________________
(Минималнп 60 дана пд дана птвараоа ппнуда)

Местп и датум:

Ппнуђач
М. П.

_____________________

_______________________

3. Наручилац није у могућности да одмах достави детаљне податке о штетама у
претходном периоду од три године, али вас позива да ваш представник дође код
Наручиоца, данас или најкасније сутра 10.01.2017. године и лично изврши увид у
сву књиговодствену докумемнтацију, која се односи на предметну област.

Комисија за јнмв 25-3/2016

