Del. br: 08-1859-130
Datum: 01.07.2016.

Pitanja i odgovori vezani za JN UMV rp II/10-2016-osiguranje dece, zaposlenih i
imovine:
Молим Вас за следећа појашњења и допуне конкурсне документације:

1.
На страни 13. је наведено да је понуђач дужан да уз понуду достави бланко сопствену
меницу, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и да је наручилац може
уновчити уколико понуђач након истека рока опозове или измени своју понуду, а у моделу уговора
за сваку партију се тражи само меница за добро извршење посла. Такође, на страни 60 конкурсне
документације је модел Изјаве понуђача о финансијском обезбеђењу. Сходно напред наведеном,
молим Вас за информацију да ли су понуђачи дужни да достављају менице за озбиљност понуде
или само за добро извршење посла након потписивања уговора, а уз понуду да доставе изјаву да
ће доставити меницу за добро извршење посла, уколико буду изабрани.

2.
На страни 6. конкурсне документације грешком стоји да се Изјава о поштовању обавеза из
важећих прописа о заштити на раду... налази на страни од 37-46 к.док., уместо од 49-58, као и за
све остале што је наведено, потребно је исправити.

3.
На страни 11. тачка 8. дефинише критеријум за доделу Уговора. Наведено је да уколико цене
буду исте наручилац ће изабарати понуду понуђача који понуди нижу премију за осигурање
запослених од последица несрећног случаја. Имајући у виду да нису сви у обавези да подносе
понуде за све партије, боље би било да се бира као најповољнији понуђач чији је рок важења
понуде најдужи, како би било упоредиво (уколико су за ту партију исте цене).

4.
На страни 27. наведени су подаци за осигурање путника од несрећног случаја. Подаци се не
поклапају са подацима датим за возила. Стављено је десет возача вучних возила, а има 7 вучних
возила. Такође, стављен је само 1 возач путничког возила и 4 путника, а постоје подаци за два
путничка возила (мерцедес и комби). Лица се броје према броју регистрованих места у моторним
возилима. Стога, треба смањити број возача вучних возила, а додати возача за комби и путнике у
табелу.

5.
На страни 28. додата је табела за осигурање усева и плодова, недостају подаци о приносу и
цени за осигурање плодова кајсија. Препоручени приноси су од 5-12 т по хектару, а цене од 45-60
дин. Уколико нема још увек плода и неће га бити, можете осигурати стабла саднице, онда су
потребни подаци о броју садница и цени по једном ком. Недостаје колона у табели где могу да се
убаце подаци о премији.

Odgovori:

1. Promenjena je konkursna dokumentacija- menica se podnosi kada se bude potpisivao
ugovor, ne prilikom podnosenja ponuda.
2. Izmenjeno je u KD objavljenoj na portalu JN I internet stranici Narucioca
3. Izmenjeno je u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj 01.07.2016. na Portalu JN I internet
stranici Narucioca
4. Izmenjeno je u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj 01.07.2016 na Portalu JN I internet
stranici Narucioca
5. Izmenjeno je u konkursnoj dokumentaciji objavljenoj 01.07.2016 na Portalu JN I stranici
Narucioca

S postovanjem,

Lice za nabavke,
Andjelija Music

