Заведено у ЈП Завод за уџбенике под бројем 04 – 6153 од 11.09.2015.
ПРЕДМЕТ: 01-Измена и допуна конкурсне документације у отвреном поступку
ЈНОП 04/2015 „Услуге осигурања имовине, моторних возила и запослених“
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 68/2015 од 04.08.2015.године) у отвореном поступку јавне набавке „УСЛУГЕ
ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЗАПОСЛЕНИХ“, број ЈНОП
04/2015, пристигао је благовремено, Захтев – указивање за измену и допуну конкурсне
документације у складу са уоченим недостацима, заведен у ЈП Завод за уџбенике под
бр. 07 5993 од 09.09.2015.године, од заинтересованог лица Компанија „Дунав
осигурање“а.д.о. Македонска 4, Београд:
„ Као потенцијални понуђачи у предметном поступку јавне набавке, у
складу са чланом 63. ст.2 Закона о јавним набавкама (односно члан 32 Закона о
изменама и допунама Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“ број
68/2015 од 04.08.2015.године, који је ступио на снагу 12.08.2015.године),
благовремено указујемо Наручиоцу на следећи уочени недостатак, односно
неправилност конкурсне документације:
НАВОДИМО
Додатни услов финансијског капацитета:
„ Да понуђач у последње три обрачунска периода (2012, 2013. и 2014. године)
није пословао са губитком“
Доказ:„ 1.1. Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2012.,
2013. и 2014. годину или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за
привредне регистре-Регистра финансијских извештаја.“
Према до сада вишеструко потврђеном ставу Републичке комисије,
постављање наведеног захтева, односно додатног услова, ни на који начин није у
логичкој вези са услугама осиурања као предметом јавне набавке. Чињеница да ли
су у својим интерним актима пословања исказали негативан или пак позитиван
финансијски резултат у претходном пословном периоду не може утицати на
утврђивање компетентности, квалитета и уопште могућности понуђача да изврше
услуге које су предмет овог поступка јавне набавке посебно из разлога што ће се
предметне услуге реализовати у периоду који тек следи након закључења уговора
и који ће се односити на нову пословну годину.
Доказ:
- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки бр.4-00-3024/2015 од 26.12.2014.год.
- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки бр.4-00-1580/2015 од 29.07.2015.год.

Гарантна резерва, маргина солвентности и надасве апсолутна разлика
између истих су најбитнији показатељи солвентности, ликвидности и поузданости
понуђача (осигуравача) који може обезбедии квалитетно осигуравајуће покриће.
Према Мишљењу овлашћених актуара („МОА“) Компанија „Дунав
осигурање“ а.д.о. Београд је на дан 31.12.2014. имала гарантну резерву у висини од
6.515.598.000,00 дин, маргина солвентности јој је износила 2.475.761.616,00 дин.
тако да јој је апсолутна разлика између истих била 4.039.836.383,00 дин. Поређења
ради, скрећемо пажњу да предметна разлика на наведени датум код „ДДОР Нови
Сад“ износи око 2.500.000.000,00 дин., „Генерали Осигурања“ око 2.000.000.000,00
дин. док је код свих других осигуравајућих кућа иста мања од 1.000.000.000,00 дин.,
што само говори о финансијској стабилности Компаније „Дунав осигурање“а.д.о.
Београд у односу на конкуренцију.
Евентуално исказан губитак у финансијским извештајима одређеног
осигуравача уопше није релевантан показатељ његове могућности да адекватно
изврши своје обавезе у вези са предметом јавне набавке.
НПР. Компанија “Дунав осигурање“ а.д.о. Београд је у свом финансијском извештају
за 2013.годину у рубрици “ Претходна година“(односи се на 2012. годину) на одређеним
позицијама Биланса успеха исказала гибитак(нпр.АОП274 губитак из редовног пословања
пре опорезивања, АОП284 нето губитк и сл.). Међутим, у званичном Билансу успеха за
2012.год. је исказан позитиван резултат пословања на свим наведеним позицијама. Разлог
за ово је тај што нам је изменом рачуноводствених политика било допуштено законско
разграничење трошкова које је условило податке за „Претходну годину“ такве какви су
приказани у финансијском извештају за 2013.годину, а односе се а корецију почетног стања
из 2012год. Чињеница да је КДО платила порез на добит за 2012.годину говори у прилог
наведеног.

НБС издаје и одузима дозволу за рад свим осигуравајућим кућама на
територији РС, а такође врши надзор и контролу њиховог пословања.
Сходно наведеном, уколико НБС није одузела дозволу за рад одређеном
понуђачу (обавезан услов из чл.75 став1, тачка 4 ЗЈН), односно уколико
осигуравач има обезбеђену гарантну резерву и маргину солвентности у Законом о
осигурању прописаној висини, апсолутно је нерелевантно да ли је у претходном
периоду исказао губитак, односно пословао са истим или није јер разлози за то
могу бити различити, а веома често ствар његове пословне политике. „
Завршен навод.
ОДГОВОР

У складу са чланом 63, став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 68/2015 од 04.08.2015.године), врши се измена конкурсне документације,
страна 13 конкурсне документације, у делу
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА,
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона,
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл
76. Закона, да располаже неопходним:
1) финансијским капацитетом
- „Понуђач у последња три обрачунска периода( 2012, 2013 и 2014)
није пословао са губитком“-БРИШЕ СЕ.
Остало остаје непромењено.

Сходно тој измени врши се измена конкурсне документације:
страна 15 конкурсне документације, у делу УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, Испуњеност додатних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА;
„1.1. Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2012.,
2013. и 2014. годину или Извештај о бонитету за јавне набавке,
издат од Агенције за привредне регистре –Регистар финансијских
извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника
(који није старији од 6 месеци од дана отварања понуда)
Напомена: Уколико понуђач у смислу члана 37. Закона о
рачуноводсцтву и ревизији ( „СЛ.Гласник РС“ број 46/2006,
111/2009)нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја,
Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног
ревизора“ -БРИШЕ СЕ
Остало остаје непромењено.
Страна 17 и 18 конкурсне документације, у делу: V УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2.НАЧИН НА
КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА, у делу: Понуда мора да
садржи доказе:
13) Биланс успеха или Извештај о бонитету АПР-а- БРИШЕ СЕ.
14) Биланс стања- БРИШЕ СЕ.
Остало остаје непромењено.
Страна 42 конкурсне документације, Образац бр.10,
„XV ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА ИЗ
ЧЛАНА 75 И 76. ЗАКОНА СА НАВЕДЕНИМ ДОКАЗИМА КОЈИ СУ
САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, редни број 6. Комплет БРИШЕ СЕ
Остало остаје непромењено.
ЈП Завод за уџбенике
Комисија за јавне набавке

