Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-3/2018-12/38
Датум: 28. мај 2018. године
Београд

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за јавну набавку радова у отвореном поступку
- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу редни број 13/2018
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 25. маја
2018. године у 17.12 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Упућујемо питање у вези вашег одговора број: 404-02-3/2018-12/31 од 25. мај 2018.
године, на питање под редним бројем 1. Наиме, верујемо да се вап одговр односи на
франшизу предвиђену тендерском документацијом, а не на захтевани лимит полисе
(осигурану суму) на шта се конкретно питање односило.
Тендерском документацијом (стр 46) је предвиђено да изабрни понуђач мора обезбедити
и полису:
„Полису осигурања од професионалне одговорности, која мора да гласи на
износ осигуране суме (уговорену цену). Полиса мора да гласи на предмет
уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у
износу не већем од 10% од уговорене цене“

Оно на шта је питањем указано и што сада понављамо јесте да, с обзиром на
величину пројекта, уговорена цена, а самим тим и тражена осигурана сума
осигурања професионалне одговорности може износити на десетине милиона еура,
што је енормна осигурана сума и за инострано тржиште и покриће за које је питање
да ли ће се уопште моћи наћи реосигуравајуће покриће.
Предложено је да се захтевани лимит полисе професионалне одговорности
(осигурана сума), у тендерској документацији предефинише са „на износ осигуране
суме (уговорену цену)“ на „износ од 5.000.000 еур“, који је такође веома висок лимит
за који је и даље неопходно реосигуравајуће покриће домаћим осигуравачима, али
који би се могао обезбедити.
Предвиђена максимално прихватљива франшиза (учешће у штети), коју је
наручилац за ову полису одобрио је 10% од угворене цене, коју следствено горе
наведеном предлажемо да гласи 10% од осигуране суме (лимита полисе).

1. Одговор Комисије:
Остајемо при одговору број 404-02-3/2018-12/31 од 25. маја 2018. године.

Комисија за јавну набавку
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства;
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоцa

