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БРОЈ: 109-404-174/2020-01

ДАТУМ: 16.октобра 2020. године

ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1
Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 13.10.2020.године, у писаном облику,
путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну
набавку услуга – осигурање имовине АПВ и запослених у покрајинским органима за период
01.01.2021.-31.12.2022.године ( ЈН OП 33/2020), у оквиру кога је поставило следећe питањe:
Питање:
„У циљу израде понуде за јавну набавку ЈН ОП 33/2020 – Осигурање имовине АП Војводине и
запослених, молим Вас да нам доставите следеће информације:
• Број и износ исплаћених штета у последње три године по врстама осигурања
• За одређена возила недостаје број регистрованих места, да ли и за та возила такође је
потребно доставити понуду за осигурање путника и возача? Уколико да, молим Вас да доставите
податак о броју регистрованих места“
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења:
Одговор на питање 1.:
• Наручилац број и износ исплаћених штета у последње три године по врстама осигурања није у
могућности дати јер не располаже тим подацима. Како би дали одговор на ово питање обратили
смо се досадашњем осигуравачу од којег смо добили одговор да нису у могућности нити у
обавези да нам дају тражене податке. Наручилац сматра да су подаци који су обухваћени
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку довољни како би понуђачи на основу
истих могли сачинити одговарајућу и прихватљиву понуду.
Одговор на питање 2.:
• Да, и за та возила потребно је доставити понуду за осигурање путника и возача. Број
додатних места за возила дата су у изменама и допунама конкурсне документације.
Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне документације.
Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана
пријема захтева.
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