
ЈНМВ бр. 13 / 2014  услуге – Осигурање имовине и лица Апотеке Ниш

Питања и одговори од 28.05.2014 године

Питање:

У складу са одредбама става 2. и става 3. члана 63. Закона о јавним набавкама
молимо вас за појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале
вредности – набавка услуга осигурања имовине и лица Апотеке Ниш број ЈНМВ 13/2014
и то у следећем делу:

- страна 18. конкурсне документације тачка 3. Партије – Партија 1. алинеја "Осигурање
залиха од провалне крађе и разбојништва";
- страна 11. конкурсне документације глава ИВ Осигурање залиха од провалне крађе
за период од 01.07.2014. – 30.06.2015. године.

Питање 1: На више места у конкурсној документацији (стр. 18., 26.) је наведено да је
предмет јавне набавке у оквиру Партије 1. осигурање залиха од провалне крађе и
разбојништва, а на страни 11. Наручилац је изоставио "разбојништво".
Да ли је у оквиру Партије 1. предмет јавне набавке осигурање залиха од провалне крађе и
разбојништва или како је наведено на страни 11. конкурсне документације само осигурање
залиха од провалне крађе?

Питање 2: У Партији 1. код ризика провална крађа и разбојништво Наручилац није
дефинисао да ли се обрачун премије врши са откупом одбитне франшизе.
Да ли се обрачун премије врши са откупом одбитне франшизе, односно да ли у случају
настанка осигураног случаја наручилац има учешће у штети и у ком проценту?

Питање 3: У партији 1. код ризика Комбиновано осигурање електронских рачунара и
сличних уређаја и ризика лом машина, Наручилац није дефинисао да ли се обрачин премије
врши са откупом амортизације код делимичних штета и са откупом одбитне франшизе.
Да ли се код ова два ризика (комбиновано осигурање рачунара и лом машина) обрачун
премије врши са:
- откупом амортизације код делимичних штета;
- откупом одбитне франшизе, односно да ли у случају настанка осигураног случаја
наручилац има учешће у штети и у ком проценту?

Одговор:

1. Предмет јавне набавке је  осигурање залиха од провалне крађе и
разбојништва.

2. Код осигурања ризика од провалне крађе и разбојништва  обрачун премије се
         врши са  откупом франшизе;

3. У делу осигурања машина од лома и електронских рачунара уговарају се
уобичајени доплаци, доплатак за откуп амортизоване вредности   и
доплатак за откуп одбитне франшизе.

Комисија за јавну набавку мале вреднсоти
ЈНМВ бр. 13 / 2014

Осигурање имовине и лица Апотеке Ниш


