Датум: 23.05.2019.
Деловодни број:361 /18

Предмет: Појашњење конкурсне документације
Питања и одговори

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама и писаног захтева понуђача
упућеног електронским путем дана 21.05.2018. године, који се односи на поступак
јавне набавке Услуге осигурања, за потребе Јавног предузећа „Нуклеарни објекти
Србије“, ЈНМВ број 1.2.8/2018, доставља следеће одговоре:

Питање број 1.
У конкурсној докуменатција код додатних услова за партију 3 наводи се да Понуђач
има ажурност у решавању штета у 2017.год, како се партија 3 односи на осигурање
моторних возила од аутоодговорности, да ли сте мислили на ажурност у решавању
штета моторних возила која се обрачунава по следећој формули :
Коеф. АЖУРН. = Број коначно решених (ликвидираних) штета у 2017. x 100
(Број пријављених штета у 2017. год.) +(број пријављених а нерешених штета на дан
31.12.2016.)
Појашњење број 1.
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у циљу отклањања свих
нејасноћа потенцијаланих Понуђача.
Измена конкурсне документације за Партију 3 као додатни услов ће гласити:
Понуђач мора да докаже да његова ажурност у решавању штета за осигурање
моторних возила износи преко 86 % у 2017. години.
Ажурност у решавању штета за сваког понуђача рачуна се по следећој формули:
Број коначно решених (ликвидираних) штета у 2017
Коефиц. Ажурности

------------------------------------------------------------------------- x 100

(Број пријављених + (број пријављених а нерешених штета у 2017 год.)

штета на дан 31.12.2016.)

Ажурност у решавању штета обавезног осигурања моторних возила утврђује се на
основу података које осигуравајућа друштва достављају Народној банци Србије,

Текући рачуни:
Ерсте Банк: 340-11005655-19; ОТП банка: 325-9500700021712-49; Српска банка: 295-1240714-54

Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања, Одељења за
актуарске послове и статистику, и то:
„Преглед осигурања и штета у обавезном осигурању власника моорних возила од
одговорности за штете причињене трећим лицима – Извештај за 31.12.2017.“ и то са
сајта НБС-а.

Комисија за јавне набавке
Зоран Цинцовић, мастер економиста

