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ПРЕДМЕТ:

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Осигурање
имовине, број ЈНМВ 12/17

Наручилац је дана 08.06.2017. године, путем електронске поште примио захтев за
додатним појашњењем везан за конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности Осигурање имовине, број ЈНМВ 12/17, које гласи:

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:
1. Што је већа разлика између расположиве и захтеване маргине солвентности, осигуравајуће
друштво је финансијски стабилније и солвентније, што је гарант да ће бити у стању да изврши
све своје обавезе у конкретној јавној набавци, односно по уговору закљученом након
завршетка поступка јавне набавке, и исти јесте у логичкој вези са предметом јавне набавке и
не дискриминише потенцијалне понуђаче. С обзиром на вредност имовине наручиоца која је
предмет осигурања, разлика расположиве и захтеване маргине солвентности, у висини од
најмање 300.000.000,00 динара представља границу да ће јавна набавка бити поверена
понуђачу који има финансијски капацитет за извршење ове набавке. Тражени показатељ је
одраз способности осигуравача да у случају настанка осигураног случаја изврши своју обавезу
благовремено и у реалном износу, а посебно када су у питању штете великих износа и служи
за трајно извршење преузетих обавеза осигуравача. Понуђачи који самостално не испуњавају
услов маргине солвентности имају могућност да наступе у оквиру заједничке понуде са групом
понуђача, па да на тај начин испуне овај услов који се тражи у конкурсној документацији.
2. Комисија наручиоца сматра да је питање потенцијалног понуђача оправдано, те стога
сачињава измену конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Осигурање
имовине, бр. ЈНМВ 12/17, коју ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.dzpancevo.org .
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