
 

                                                                                                  
                        

                                                                                    
 

 

Служба јавних набавки 012/550-850, e-mail:nabavnabopo@gmail.com 

____________________________________________________________________________________ 

                                                         

Предмет: Појашњење конкурсне документације за ЈНВВ 01/2016- Осигурање имовине и лица. 

 

          На основу члана 63.став 2. и 3. Закона о јавним набавкама објављујемо појашњење 

конкурсне документације на основу захтева заинтересованог лица, упућен електронским 

путем дана 25.11.2015. године. 
 

Додатно појашњење конкурсне документације односи се на следећа постављена питања: 

 

1) Питање/Примедба: Метод доделе пондера указује на дискриминацију јер су понуђачи  

            који понуде најнижу цену/премију осигурања, дискриминисани јер иако су дали  

            најнижу понуду, у збиру добијају изузетно мали број пондера.  

                                               

 Одговор: Чињеница је да је сваком наручиоцу па и нама веома битна цена којом ћемо 

платити предмет јавне набавке али нам је исто толико важно шта ћемо за њу добити 

као и начин на који ћемо ту своју обавезу извршити. Цена је само један од могућих 

елемената критеријума предвиђен Законом о јавним набавкама у ситуацији када се 

наручилац определи да оцену понуда врши применом критеријума економски 

најповољнија понуда (члан 85 став 1 тачка 1 ЗЈН). Наручилац бодује елементе 

критеријума према значају који они за њега имају у вези са извршењем конкретног 

предмета јавне набавке. Посебно наглашавамо да  закон нигде не прецизира 

минимални број пондера који наручилац мора да одреди за било који елеменат 

критеријума укључујући и цену. Такође, с обзиром на сукцесивну уплату средстава 

којима располажемо, веома нам је важан начин, односно број месечних рата у којима 

ћемо предметну обавезу извршавати у току трајања уговора.  

Наведена два елемента критеријума за нас представљају нераскидиву целину и за исту 

смо, с обзиром на значај који она има за нас, определили укупно 60 пондера. 

Апсолутно не видимо могућност дискриминације понуђача на овај начин 

формулисаним елементима критеријума како је то наведено у предметном допису. 

Сходно наведеном, сматрамо да су наводи којима се оспоравају наведени елементи 

критеријума, односно начин бодовања истих, крајње неосновани и паушални.  

 

 

2)  Питање/Примедба: Елемент критеријума: „Бесповратна улагања у превентиву у циљу  

            Набавке апарата за рано откривање малигнитета мокраћних канала“није ни описан  

            Нити је у логичкој вези са предметном јавном набавком.  

 

Делов.број: 02 - 952  

Датум: 26.11.2015. 



Одговор: Конкурсном документацијом смо јасно предвидели намену употребе 

предметних средства и иста ће изабраном понуђачу бити оправдана рачунима, што 
значи да се она не могу употребити у друге сврхе осим за набавку апарата за рано 

откривање малигнитета мокраћних канала како је наведено у конкурсној 

документацији, односно члану 5. Модела уговора. 

 

   С обзиром да је наручилац здравствена установа превентиву посматрамо са аспекта 

наше делатности те смо предметни елеменат критеријума одредили имајући у виду 

велику потребу за набавком апарата којим ћемо благовремено открити  малигнитет 

мокраћних канала као све чешћу болест. На овај начин пре свега желимо да 

превенцијом и благовременим откривањем болести спасемо људске животе што ће 

директно утицати и на спречавање настанка осигураног случаја, тј. смрти наших 

запослених као осигураних лица од ове болести.  

 

  Као што се може видети из наведеног, потпуно смо јасно и прецизно одредили сврху 

уплате предметних средстава, тј. за набавку апарата за рано откривање малигнитета 

мокраћних канала. 
  Наглашавамо да се и наши запослени као осигураници могу разболети од ове опасне  

  болести те и сами бити пацијенти што додатно говори у прилог неоснованости навода 

  заинтересованог лица из предметног захтева. 

                    
3) Питање/Примедба: Елемент критеријума:“време (рок) изласка на терен ради пороцене 

          штете“, није у логичкој вези са предметном ј.н. јер управо брзина изласка на терен је у 

          интересу осигуравача како би могао правовремено да утврди стваран узрок и обим  

          штете те у складу са процењеном штетом  сачини обрачун исте  и изврши исплату 

          накнаде из осигурања. 

           

 Одговор: Овај  елеменат  критеријума   је у  логичкој  вези  са предметом  јавне 

набавке. Кратак рок излазка на терен ради утврђивања и процене штете је у великом 

интересу сваког осигураника јер од истог зависи бржа исплата накнаде штете а такође 

и санација штетних последица од чега у, нашем случају, веома често зависе животи 

пацијената. У погледу неоснованости навода из предметног дописа да је наручиоцу све 

једно да ли ће проценитељ изаћи на терен ради извиђаја и процене штете у року од 15 

или 16 минута говори чињеница да се граница вредновања негде мора повући. Да је 

понуђена брзина изласка на терен показатељ квалитета осигуравача  говоре бројна 

решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 (Пример: Решење  Републичке   комисије  за  заштиту  права  у   поступцима  јавних 

 набавки број 4-00-815/2014 од 21.05.2014.год.) 

 

            Посебно наглашавамо да предметни елеменат критеријума нисмо предвидели    као  

            додатни услов за учествовање понуђача у поступку јавне набавке што се без сумње 

            може утврдити увидом у одељак „додатни услови из члана 76. Закона“ који се налази 

            на страни 8/34 конкурсне документације 

 

 Пожаревац                                                                 

26.11.2015.год.                                                                                    Комисија за ЈНВВ 01/2016 


