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: 12476-5/2015
Београд, 22.09.2015. године
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, број: НМВ-25/2015- набавку услуге осигурања, обликована у две партије: П1 - Осигурање имовине, запослених од несрећног
случаја и хируршких интервенција, П2 - Осигурање возила, образоване Решењем: 124762/2015 од 18.09.2015.године.

Предмет: Појашњење у вези са припремањм понуде за јавну набавку НМВ-25/2015 набавку
услуге - осигурања, обликована у две партије: П1 - Осигурање имовине, запослених од
несрећног случаја и хируршких интервенција, П2 - Осигурање возила

Примљена су питања потенцијалних понуђача од 21. и 22.09.2015.године, достављена
Е-mailom, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“,
brој:124/2012, 14/15 и 68/2015), у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
следеће одговоре на постављена питања:
1. Појашњење за Образац 3- Техничке спецификације за П2 , како попунити поља за износ
премија осигурања?
Одговор: У конкурсној документацији на страни 32/42 у напомени стоји следеће:
„Возила за која је уписано „каско“ осигуравамо и по обавезном осигурању, возила за која
пише „основно+стакла“ се осигуравају без каско осигурања и возила за која је уписано само
„основно“ осигуравамо само по обавезном осигурању од ауто одговорности.“
Тако да се каско осигурање исказује заједно са обавезним-основним осигурањем.
2. Дефинисати суму осигурања ауто стакала за возила, и да ли треба премију исказати са
учешћем у штети или без учешћа?
Одговор: Сума осигурања стакала на возилима износи 30.000,00 динара, по возилу. Премију
исказати без учешћа.
3. Да ли је за П1 у техничкој спецификацији потребно исказати премију по свакој ставци?
Одговор: Да, потребно је сказати по свакој ставци.
4. Како уписати премије у Обрасцу 3. за П2 и да ли и их сабирати са порезом или без?
Одговор: Исказати их без ПДВа, а за први део питања је већ дат одговор.
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