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

Питања и одговори од 02.06.2014 године

У члану 63. став 2. ЗЈН стоји да заинтересовано лице може, у писаном облику
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања
понуде , најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Напомињемо
да је рок за доставу понуда 05. 06.2014 године до 14:45 на адресу наручиаоца
Булевар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш.
Наручилац ће одговорити на постављена питања како би понуђачи могли на што
бољи начин да поднесу понуде.

Питање:

У циљу дефинисања Понуде Понуђача ТАКОВО осигурања, молим за одговоре на
постављена питања:

1. Информације о износу исплаћених штета у претходној години код претходног
осигуравача, по врстама осигурања
- Пожар и неке друге опасности
- Провална крађа и разбојништво
- Комбиновано осигурање елек.рачунара и пратеће опреме

2. Информације о мерама заштите које поседујете на вашим објектима а где се
осигуравају залихе од крађе. Да ли поседујете неке од мера–решетке, видео
надзор, аларм, монитиоринг, чуварска служба и сл.

Потребне информације ће определити цену – премију осигурања, молим за што
прецизније одговоре, како је исти у интересу Наручиоца.

Одговор:
1. Износ исплаћених штета у претходној години код претходног осигуравача није
у конкретној вези са предметном јавном набавком јер је исплаћена штета
променљива и зависна категорија .

3. Објекти Апотеке Ниш су осигирани на различите начине: неки објекти се налазе
у зградама домова здравља и мбуланти , неки објекти имају рештке на вратима
и прозорима а неки алармне системе.

Питање:

Припремајући понуду за ЈНМВ 13/2014 имам пар недоумица па молим за појашњење
ако је могуће:

1. Обзиром да на порталу јавних набавки није изашла коначна верзија конкурсне
документације након измена које су уследиле, могу ли добити од вас ту



документацију, или је довољно понуду дати на првобитној конкурсној
документацији уз приложене измене које су објављене на порталу?

2. У обрасцу XII – изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за
добро извршење посла, као прилог се уз изјаву тражи И бланко меница за добро
извршење посла И попуњено менично овлашћење. Моје питање је да ли се
меница за добро извршење посла прилаже одмах уз понуду или је прилаже
само онај понуђач који буде био изабран као најповољнији, а сада попуњавамо
само изјаву? Ако је потребно одмах доставити И меницу, да ли користимо неки
наш образац меничног овлашћења или ћете нам послати ваш примерак?

3. Као средство обезбеђења за озбиљност понуде кажете да се може доставити
једна меница за обе партије. Да ли то значи да на меничном овлашћењу треба
уписати износ од 10% збирне вредности понуда за обе партије?

Одговор:

У члану 63. став 2. ЗЈН стоји да заинтересовано лице може, у писаном облику тражити
од наручиоца додатне унформације или појашњења у вези припремања понуде ,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

1. Конкурсна документација је измењена само на страни 5/ 38 код Осигурања од
пожара и неких других опасности , Допунски ризици брише се „земљотрес на пуну
вредност“ .

2. Меницу за добро извршење посла прилаже само онај понуђач који буде био изабран
као најповољнији понуђач и то за сваку партију посебно. Прилоком подношења понуде
понуђач попуњава само Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент
обезбеђења – за добро извршење посла Поглавље XII

3. Да.

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

Осигурање имовине и лица Апотеке Ниш


