
                               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“  број
124/2012, 14/2015  и 68/2015) наручилац објављује

 Одговор на  питања  понуђача  од 15.11.2016. године у вези конкурсне 
документације  за   ЈН 24/2016- набавка услуга осигурања 

Питања понуђача:
1. Пoтребна нам је детаљна историја штета у претходне три године.

2. Дати појашњење критеријума „економски најповољнија понуда“ за партију 3.

Одговор наручиоца:

1.   Саставни  део  уговора  о  осигурању  је  одредба  о  тајности  података,  тако  да  немамо
овлашћење да дамо детаљан одговор. Подаци којима располажемо су:

Уговорни период Осигурани случај Број пријава Ликвидирано Исплаћено динара

2012-2013 Лом машина 6 5 255.429

Одг.  из  основа
делатности

1 1 1.189.349

2014 / /

2015-2016 Одг.  из  основа
делатности

3 3 265.502,79

Пријава штета за запослене

Година 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13

Осигурани случај

Смрт 1 / 2 /

Тежа болест 2 / 10 2

Несрећни случај 5 8 7 5

Хируршка
интервенција

2 6 / 5

Осигурање возила

Година 2015/16 2014/15 2013/14

Осигурани случај

Аутоодговорност-штета  наплаћена  у  корист 1 / 1



ЈКП „Водовод Ваљево“

Аутоодговорност-штета  наплаћена  у  корист
трећег лица

1 1 1

2.  Елементи  критеријума  „економски  најповољнија  понуда“  са  пондерима  за
вредновање понуда за партију бр. 3 су дати у следећој табели:

Елемент критеријума Број пондера
1 Цена 70
2 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

10

3 Рок исплате штете по добијању комплетне писано тражене 
документације

20

3.1. Понуђена цена- максимално 70 пондера
Формула за израчунавање пондера :

бп = најнижа понуђена цена x 70 / цена из  понуде која се рангира
3.2. 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

Као доказ  за  радно ангажовање лица за  процену штета  у  Ваљеву доставља се  неоверена
копија  уговора о раду,  уговора о делу,  М-обрасца,  уговора о привременим и повременим
пословима или копија радне књижице.

3.3. Рок исплате штете по добијању комплетне писано тражене документације

бп = најкраћи рок исплате x 20 /рок исплате из  понуде која се рангира 

У случају да две понуде имају исти број пондера, повољнија је она са нижом понуђеном
ценом.

У Ваљеву, 15.11.2016. год.
                                                                                      
                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


