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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне
документације, за отворени поступак јавне набавке бр. 05-46в/18-1 – Услуге осигурања (у
даљем тексту: Конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у
даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Зрењанина, у
законском року објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања
постављена од стране заинтересованих лица

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање
заинтересованог лица, па потом одговор на исто:
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Питање/указивање бр. 1:

2

Одговор на питање бр. 1:
Као што је Комисија за предметни поступак и приликом прво одговоре навела да је иста
пре прописивања предметног додатног услова извршила анализу тржишта и установила да
велика већина осигуравајућих кућа испуњавају прописани додатни услов. Наведени услов
јесте у логичкој вези са предметом јавне набавке што је установила и Решењем
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-002352/2015 од 28.09.2015. године која управо за предмет има готово исту проблематику као
у конкретном случају. Наравно, с обзиром да је заинтересовано лице навело нова три
Решења надлежне институције, слично као и приликом првог одговора, Комисија ће
извршити анализу истих и у односу на то реаговати на начин да неће онемогућити
подношење правних средстава заинтересованим лицима. Другим речима, приступиће се
поновној анализи за коју је потребно време, па сходно томе ће Комисија уколико буде
сматрала за неопходно продужити рок за подношење понуда како би омогућила заштиту
сопствених права свим заинтересованим лицима. Конкурсна документације ће свакако
претрпети одређене измене, па уколико се анализом утврди да у делу које као спорно
наводи заинтересовано лице, такође треба изменити исту, то ће бити и учињено, како би се
заштитила и законитост поступка и пословни интереси свих чинилаца.

Питање/указивање бр. 2:
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Одговор на питање бр. 2:
Имајући у виду да се ваше питање односи на трећа лица и однос осигуравајућих кућа у
исплати штета према њима и то за не тако мали период, немамо прецизан податак у вези
наведеног. Комисија ће покушати да дође до истог и објави га јавно, али напомиње да то
није у обавези јер та обавеза не произилази директно из облигационих односа које смо ми
као осигураник имали са својим осигуравајућим кућама.
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