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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. 05-2/19-15 – Обавезно осигурање
од аутоодговорности (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:
Питање/указивање бр. 1:
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Одговор на питање бр. 1:
Имајући у виду да су свим осигуравајућим кућама доступни премијски степен возила у
бази података, а на основу података доступних у конкурсној документацији, је наручилац
био става да ће сва заинтересована лица на наведени начин до њих и доћи. Такође,
наручиоцу је позната пракса да се за премијски степен 4 прво ради обрачун, па се при
самој изради полиса примењује бонус-малус. Међутим, како за указивање
заинтересованог лица има основа, а како је са друге стране интерес наручиоца да буде
недвосмислен, јасан и прецизан, те упути заинтересована лица да му је намера да уговори
систем који је за њега повољнији, односно бонус-малус систем у складу са позитивним
прописима, ће извршити измене конкурсне документације у том циљу.

Питање/указивање бр. 2:

Одговор на питање бр. 2:
Када је у питању ово указивање заинтересованог лица морамо предочити истом да је
одредба о непромењивост цене првенствено наведена како би се предочило
потенцијалним понуђачима да се иста не може накнадно уговарати, а све у циљу заштите
једнакости понуђача из угла критеријума "најнижа понуђена цена". То се свакако не
односи на посебне прописе каква јесте Одлука Народне банке Србије која је иста за све
чиниоце тржишта и свакако не нарушава начело једнакости понуђача. Међутим, и у овом
случају је циљ наручиоца да не буде двосмислен и да не изазива замешатељства
одредбама конкурсне документације, те ће изменити исту.

Питање/указивање бр. 3:
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Одговор на питање бр. 3:
Наручилац је управо имао на уму да ће сви понуђачи понудити рок од 30 дана, док је као
крајњи прописао максимално законски дозвољен рок, али ће и у овом случају извршити
одговарајуће измене и усклађивања конкурсне документације, остајући притом у
оквирима позитивних прописа.

Комисија за ЈН ОП бр. 05-2/19-15

Напомена:Овај документ са логом наручиоца важи без печата и потписа
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