
                               14000 Ваљево, Вука Караџића бр. 26
                               тел. 014 222-512 ,  факс : 014/244-508

______________________________________________________________________________

        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈН 18/2015 ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ИМОВИНЕ И  ВОЗИЛА

Назив наручиоца: ЈКП „Водовод  Ваљево“
Адреса наручиоца: Ваљево, Вука Караџића 26 
Интернет страница наручиоца: www..vodovodva.co.rs
Врста наручиоца: јавно предузеће-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке:  јавна набавка  мале вредности 
Врста предмета: Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавкесу услуге осигурања.
Предмет јавне набавке је подељен по партијама: 
Партија бр. 1-Осигурање запослених
Назив и ознака  из ОРН : Услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања - 
66512000
Партија бр. 2 -Осигурање имовине и одговорности из основа делатности;
Назив и ознака из ОРН : Услуге осигурања имовине-66515200, Услуге осигурања од 
одговорности 66516000
Партија бр. 3-Осигурање возила;
Назив и ознака  из ОРН : Услуге осигурања моторних возила-66514110.

На основу  члана 63.  став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације јавне набавке број
18/2015,  на следећи начин:

1) На страни 3.  у  поглављу III- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
услуга,  став 2:   Начин и рок извршења услуга: Континуирано, током 12 месеци, почев од
1.11.2015. године, мења се и гласи :

Начин и рок извршења услуга: Континуирано, током 12 месеци, почев од дана закључења
уговора.

2) На страни 20.  у  поглављу VI-Упутство понуђачима како да сачине понуду мења се тачка
16. „Критеријуми за оцену понуда“ у подтачки 3. -критеријум за оцену понуда за партију 3.
Измена  се  односи  на  други  елемент   критеријума  економски  најповољнија
понуда  :“Постојање  запосленог  на  пословима  процене  штете  на  возилима  у  месту
осигураника  (Ваљево)-  да  је  предвиђено  систематизацијом  и  попуњено,  а  доказује  се
достављањем  извода  систематизације  или  неовереном  копијом уговора  о  раду или  радне
књижице запосленог на наведеним пословима)“ , те сада гласи:

Постојање  радно  ангажованог  лица  на  пословима  процене  штете  на  возилима  у  месту
осигураника  (Ваљево)-  доказује  се  достављањем  неоверене  копије  уговора  о  раду,  радне
књижице  запосленог  на  наведеним  пословима,  уговора  о  привременим  и  повременим
пословима или уговора о делу.



3. Сходно претходној измени мења се формула за пондерисање овог елемента критеријума за
доделу уговора за партију 3, те гласи:
Постојање радно ангажованог лица на пословима процене штете на возилима у Ваљеву- 10
пондера
Непостојање радно ангажованог лица на пословима процене штете на возилима у Ваљеву- 0 
пондера

У свему осталом, конкурсна документација остаје иста.

У Ваљеву 24.11.2015. год.
                                                                                                 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


