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

______________________________________________________________________________

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”124/2012,
14/2015,68/2015) наручилац објављује

 Одговор на питања понуђача и захтеве за појашњења   у вези 
ЈН 18/2015- набавка услуга осигурања запослених, имовине и возила  ЈКП „Водовод Ваљево“

Питања понуђача :

1.  Ради  одређивања  структуре  цена  молимо  Вас  да  нам  доставите   историју  штета за
осигурање  имовине и одговорности за последње три године.

2.  Захтев  за  појашњење конкурсне  документације  у  вези другог  елемента  критеријума  за
доделу уговора у партији бр. 3-осигурање возила :
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) 
3. На чију ургенцију се мењају Услови документације (финансијски капацитети)?

Одговор  наручиоца:

1.   Подаци којима располажемо су:

Година Осигурани случај Број  ликв.
штета

Наплаћено  по  основу
осигурањa (динара)

 2013. Одг. из основа делатности 2 376.080,35

2014. Осигурање опште одговорности 3 1.382.554,00

2015. Осигурање опште одговорности 2 37.937,00

2.  Наручилац  мења наведени  елемент  критеријума,  тако  да  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) .

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



3.   Два  потенцијална  понуђача  су  указала  на  непостојање  логичке  везе  између  услова
финансијског  капацитета  „да  понуђач  није  пословао  са  губитком  у  последње  три  године
(2012., 2013. и 2014.))“ и  потенцијала за квалитетно извршење услуге осигурања, с тим да се
један  позвао  на Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
бр. 4-00-1580/2015 од 29.07.2015. године.

У Ваљеву, 24.11.2015.год.                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


