Заведено под бројем 04-8649 од 08.11.2019.године
ПРЕДМЕТ:
ПИТАЊА
И
ОДГОВОРИ
ВЕЗАНИ
ЗА
КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЈНОП 71/2019 – УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ,
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД
Сходно члану 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 68/2015), у вези ЈНОП 71/2019-УСЛУГА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ,
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“ БЕОГРАД, пристигао је благовремено Захтев за појашњењем конкурсне
документације од стране заинтересованог лица заведен под бројем 04-8648 од
08.11.2019. године
Понуђач:
Na stani 4 II Tehničke karakteristike(specifikacija), Usluge osiguranja imovine, motornih vozilai
zaposlenih na period od 1 (jedne) godine.
Na strani 24. Obrazac strukture cene tačka 13. Ukupna premija osiguranja za period od dve godine.
Na stani 34.Model ugovora, član 4: Ugovorena premija osiguranja koja se ugovara na period od jedne
godine (nigde se ne navodi ukupna premija za dve godine).
Na strani 37. član 17. Ugovor se zaključuje na period od 1(jedne) godine.
.
ОДГОВОР:
У складу са чланом 63, став 2 Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“ број 68/2015)
достављамо разјашњење
Одговор број 1:
На страни 4 II Техничке карактеристике ( спецификација) , Услуге осигурања имовине моторних
возила и запослених на период од 1 ( једне године) године – остаје непромењено
Одговор број 2:
Приликом израде Конкурсне документације на страни 24. Образац структуре цена тачка 13.
Укупна премија осигурања за период од две године дошло је до техничке грешке у делу који се
односи на Образац структуре цене тачка 13 – Наручилац усваја и врши измену Конкурсне
документације и мења на страни 24. Образац структуре тачка 13. цена и сада гласи:
Укупна премија осигурања за период од 1 ( једне ) године са ПДВ-ом
Одговор број 3:
На страни 34.Модел уговора члан 4: Уговорена премија осигурања која се уговара на период од
једне године ( нигде се не наводи укупна премија осигурања за две године) – Остаје непромењено
Одговор број 4:
На страни 37 члан 17 Уговор се закључује на период од 1 ( једне) године – Остаје непромењено

ОСТАЛО ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНО!
ЈП ,,Завод за уџбенике“ Београд
Комисија за јавне набавке
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