
 
Број: ЈНВВ-02-1/2017 

Датум: 20.  09. 2017. године 

  

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Услуге осигурања 

имовине, колективно осигурања запослених од последица несрећног случаја, 

колективно додатно здравственог осигурања за случај тежих болести и хируршких 

интервенција и осигурање од одговорности из делатности бр. ЈНВВ-02-1/2017, 

Наручилац je извршио следећу 

 

ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 

 

Наручилац у поступку јавне набавке - Услуге осигурања имовине, колективно 

осигурање запослених од последица несрећног случаја, колективно додатно 

здравствено осигурања за случај теже болести и хируршких интервенција и 

осигурања од одговорности из делатности бр. ЈНВВ-02-1/2017, врши измену Конкурсне 

документације, како следи:  

- на страни 2 редни број 11 у табели, брише се текст „и понуда по основу средстава 

превентиве 

- на страни 4 у делу технички капацитет, врши се исправка алинје 4 тако да сад 

гласи: ISO 10002. 

- на страни 4 у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ, после тачке 2 додаје се нова тачка 3 

која гласи:  

„понуђач мора да располаже не неопходним  пословним капацитетом, мора да има 

исказан коефицијент ажурности у решавању штета за 2016. годину, већи од 90%, који се 

утврђује по следећој формули: (А+B)X100/ (C+D)  где је   А – број решених штете у 2016 

години, В – број одбијених и сторнираних штета у 2016. години, C – број пријављених 

штета у 2016. години и D – број резервисаних штета на крају 2015. године.“ 

- на страни 5 мења се у целости текст Техничког капацитета тако да сад гласи: 
„Понуђач је дужан да као доказ поседовања стандарда: ISO 9001,  ISO 27001, ISO 10002  

достави фотокопије важећих Сертификата од овлашћене сертификационе куће или 

Потврде о усаглашености система са захтевима стандарда, које су издате од стране 

надлежних тела.“ 

- на страни 5 у делу који се односи на доказивање додатних услова, после 

Техничког капацитета, додаје се ставка – „Пословни капацитет: Понуђач је дужан да као 

доказ ажурности у исплати штета достави податке које осигуравајуће куће достављају 

НБС, Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања, одељење за 

актуарске послове и статистику извештаја – број штета по друштвима за осигурање у 

2016. години“ 

- на старни 8, поднаслов КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, брише се 

критеријум Економски најповољнија понуда са критеријумом под тачком 1 и 2 и додаје се 

нови критеријум који гласи:  

„Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 



Наручилац ће доделити уговор, у ситуацији када постоје две или више понуда са 

истом ценом, по критеријуму дужи рок важења понуде код Наручиоца. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће меилом обавестити понуђаче чије су понуде 

предмет жребовања, о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исто време 

достављања понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

позваних понуђача или без њих, ако се нису одазвали позиву и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор.“ 

- на страни 22 брише се члан 4 уговора, остали чланови уговора се померају за 

један број. 

- на страни 30 брише се критеријум под бројем II  у целости. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непомењена 

 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ Конкурсне 

документације и у складу са тим доставе своје понуде.  

 

  

За Комисију за јавне набавке 

        Шибул Марица дипл. правник 

 


