ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50
Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblja.rs..

Број: 14427 - 7/2019
Београд, 25.11.2019. године
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације
– питања за НВВ 43/2019, OДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ.
Примљена су питања потенцијалног понуђача, 22.11.2019. године, достављена мејлом,
следећег садржаја:
Поштовани,
1. Ваша додатна појашњења у вези са додатним условом-пословни капацитет-Полиса
осигурања унела је конфузију.
Наиме, ви као образложење ненормално(незаконито) високог захтева у вези са Полисом
одговорности из делатности наводите високу књиговодствену вредност објеката у којима се
пружа услуга хигијене !!!
Ови би било размно када би предмет набавке: услуга управљања и руковођења погребним
услугама са припадајућом инфраструктуром. Дакле, само онда када бисте све те ваше објекте
дали у закупу изабраном понуђачу, па онда он одговара за штету која евентуално настане над
објектима.
У предметној услузи одржавања хигијене је то апсолутно искључено а самим тиме овај услов
неразуман. Такође вас упућујемо да сте се определили за средство финансијског обезбеђења
за добро извршење посла. Такође вас упућујемо на одредбе Закона о облигационим односима
који дефинише (не)испуњавање уговорних обавеза.
У прилог неразумном заахтеву-Полиса осигурања од одговорности из делатности је и
чињеница да модел уговора ниједном речју није ослонио на узимање Полисе пре склапања
уговора, односно у току извршења уговора.
2. Такође је нејасан и ст.3 чл.2 модела уговора који говори да је ово набавка мале
вредности(до 5 милиона).
3. Захтевамо укидање додатног услова-Полиса осигурања од одговорности из делатности.
3. Користимо право да, након давања појашнејња супротно одредбама ЗЈН и сопственој
документацији, искористимо употребу чл.149 ст.3 а у вези са чл.63.ст.2. те члановима 10 и
12 ЗЈН.
Молимо за потврду пријема мејла.

ОДГОВОР
Поштовани,
1. Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде достави и Изјаву да ће у року од
10 (десет) дана од закључења уговора доставити полису осигурања одговорности на
минимални износ од 150.000.000,00 динара на годишњем нивоу где је сума осигурања
по штетном догађају максимум 150.000.000,00 динара и потврду осигуравајуће куће да
полиса није коришћена.
2. Члан 3 се односи на члан 115. Закона о јавним набавкама - након закључења уговора,
без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% првобитно закљученог
уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од
5.000.000,00 динара без ПДВ-а, тако да као овај члан нема никакве везе са јавном
набавком мале вредности.

3. Остајемо при додатном услову – Изјава да ће понуђач, уколико буде изабран, у року од
10 дана од дана закључења уговора да достави полису осигурања одговорности на
минимални износ од 150.000.000,00 динара на годишњем нивоу где је сума осигурања
по штетном догађају максимум 150.000.000,00 динара и потврду осигуравајуће куће да
полиса није коришћена.

С поштовањем,
Комисија за јавне набавке.

