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: 13246-5/2016
Београд, 21.10.2016. године

ПРЕДМЕТ: Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну
набавку мале вредности бр. НМВ-36/2016,
ОСИГУРАЊА

Примљена су питања потенцијалних понуђача, 19. и 20.10.2016. године, достављена mail-ом,
следећег садржаја:
1. У конкурсној документацији, у делу који се односи на додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 76 ЗЈН, наводи са да право учешћа у поступку имају понуђачи
који располажу одређеним пословним капацитетом, па је и прописано:
1) Да је понуђач на дан 31.12.2015.године имао апсолутну разлику између
расположиве и захтеване маргине солвентности за неживотна осигурања у висини од
500.000.000 динара.
Прописивањем услова у задатом обиму Наручилац је знатно ограничио конкуренцију и
онемогућио потенцијалне понуђаче да учествују у поступку који би предметну услугу могли
једнако добро да изврше, а да за тим не постоје објективне и реалне потребе на страни
Наручиоца.
Нејасно је из ког разлога је опредељен баш износ од 500.000.000,00 динара, а не неки
други, односно зашто Наручилац сматра да разлика између гарантне резерве и маргине
солвентности баш у овом износу представља добар финасијски капацитет. Сматрамо да
се овако дефинисаним условом неоправдано ограничава конкуренција, те да се
дискриминишу остали понуђачи који немају разлику између гарантне резерве и маргине
солвентности баш у овом износу.
Не постоје оправдани разлози којима би се Наручилац руководио приликом прописивања
овако дефинисаног услова, а имајући у виду нарочито да се као понуђачи јављају
осигуравајућа друштва која у сваком тренутку имају адекватност капитала, која су увек
солвентна и имају гарантне резерве за исплату штета, имају захтевану маргину
солвентности, располажу адекватним пословним, финасијским и кадровским
капацитетом, јер би им у супротном била одузета дозвола за рад.
Овако прописан додатни услов није у логичкој вези са предеметом јавне набавке, стога
сматрамо да апсолутно не постоји логичка веза између предмета јавне набавке и овако
дефинисаног додатног услова.
2. За колективно осигурање запослених за случај смрти услед болести, поред податка о
просечној старости запослених, молимо додатне податке који треба за сваког појединог
запосленог да садрже матични број или датум рођења и пол.

Други лични подаци нису потребни.
3. Критеријум за доделу уговора – није у вези са предметом јавне набавке.
4. Наручилац ни у једном делу конкурсне документације није образложио свој захтев тј.
нигде није навео разлоге због којих је поставио услов да сваки од понуђача мора испуњавати
додатне услове.
У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.
124/12, 14/15 и 68/15 ) а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
ОДГОВОР
1. Сходно члану 76. став 2. ЗЈН, Наручилац је прописао додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке у погледу финансијског капацитета Понуђача и то:
„да је Понуђач на дан 31.12.2015. године имао апсолутну разлику расположиве и захтеване
маргине солвентности за животна и неживотна осигурања у висини од 500.000.000,00
динара“
Наведени податак понуђач доказује, а на основу података из Обрасца АК-НО/РЕ и Обрасца
АК-ЖО и то Разлику између расположиве и захтеване маргине солвентности за неживотна
осигурања/реосигурања (члан 126. и члан 127. Закона о осигурању).
Тражени показатељ је одраз способности осигуравача да у случају настанка осигураног
случаја изврши своју обавезу благовремено и у реланом износу, а посебно када су у питању
штете великих износа и служи за трајно извршење преузеутих обавеза осигуравача. Што је
већа разлика између расположиве и захтеване маргине солвентности, осигуравајуће друштво
је финансијски стабилније и солвентије што је гарант да ће бити у стању да изврши све своје
преузете обавезе у конкретној јавној набаци, те је исти у логичкој вези са предметом јавне
набавке и не дискриминише потенцијалне понуђаче.
С обзиром да је вредност имовине наручиоца која је предмет осигурања прeкo 1.500.000.000
динaрa апсолутна разлику расположиве и захтеване маргине солвентности за животна и
неживотна осигурања у висини од 500.000.000,00 динара представља доњу границу која је
прихватљива за наручиоца у конкретном поступку јавне набавке и представља гаранцију да
ће јавна набавка бити поверена понуђачу који има финансијки капацитет за извршење
конкретне јавне набавке.
Понуђачима који самостално не испуњавају задати услов, дата је могућност да наступе у
оквиру групе понуђача у заједничкој понуди и тако испуне додатни финансијски капацитет
који се тражи конкурсном документацијом.
2. Поштујући Закон о заштити података о личности (члан 16 – нарочито осетљиви подаци –
пол, и члан 10 – неопходан пристанак лица чији се подаци објављују) нисмо у могућности да
Вам дамо тражене податке.
3. Критеријум је измењен и сада гласи :
Први резервни критеријум: У ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом додела уговора ће се извршити на основу понуђеног дужег рока важења
понуде.
4. Наручилац у конкурсној документацији није поставио услов да у групи понуђача сви
учесници морају да испуњавају додатне услове и због појашњења додајемо означено
црвеном бојом:
3.6 ГРУПА ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди
мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а додатне
услове испуњавају заједно.

Измењена конкурсна документација ће бити објављена на Порталу јавних набавки, и
интернет страни нашег предузећа http://www.beogradskagroblja.rs.
Нови рок за подношење понуда је 2.11.2016. године, до 11:30.
Отварање понуда је 2.11.2016. године, у 12:00.

Комисија за јавну набавку

