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ПРЕДМЕТ: Јавна набавка услуга осигурања од незгоде (колективно осигурање
запослених) отворени поступак, набавка бр. 15/2016
Питања и одговори бр. 1

Питање:
„Указивање на уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији у поступку
јавне набавке 15/2016
Заинтересовано лице за учествовање у поступку предметне јавне набавке, сматра да
конкурсна документација садржи делове који нису у сагласности са чл.10, чл.12, чл. 76 ст. 6
Закона о јавним набавкама.
Наиме, 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 прописано:
1) Да је понуђач на дан 31.12.2015.године располаже разликом између расположиве и
захтеване маргине солвентности за неживотна осигуранја/реосигурања у износу од
2.000.000.000 дин.
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 2.000.000.000,00 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. ”

Одговор:
Сагласни смо са примедбом понуђача.
Следи измена конкурсне документације – измена додатних услова у погледу захтеваног
финансијског капацитета.

