ОПШТИНА ПИРОТ
Општина Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-153/2016
Датум: 27.05.2016.
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈН БР. 05/2016:
ОСИГУРАЊЕ

1. Дана 26.05.2016. године потенцијални понуђач је поставио следећа питања:
Изменом Закона о осигурању као и одлукама Народне банке Србије од
децембра 2015. путем колективног осигурања запослених више се не може
уговарати ризик смрти услед болести. Уколико се тај ризик жели осигурати онда
се мора посебно затражити путем животног осигурања. У том случају би морали да
припремите и списак свих запослених лица са ЈМБГ као основним елементом за
израду понуде и као делом конкурсне документације.
У погледу каско осигурања молимо вас за податак о томе да ли су и која
возила са списка имала штету током претходног периода осигурања.
Уз напомену да исправите назив јавне набавке на насловној страници срдачно
вас поздрављамо.
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ОДГОВОРИ:
1. Врши се измена спецификација понуде са образложењем структуре цене,
понуда – спецификација - табеларни приказ, део 4: колективно осигурање радника
органа општине Пирот од последица несрећног случаја (укупан број радника: 177) уз
додатак са напоменом да осигурање запослених важи 24 часа у току дана.
Ставка под тачком 4.1 „Смрт услед незгоде“ и ставка под тачком 4.3 „Трајни
инвалидитет“ се не мењају и не мењају се осигуране суме.
Ставка под тачком 4.2 „Смрт услед болести“ са осигураном сумом се брише, односно
Наручилац искључује овај ризик осигурања.
Под тачком 4.2 уместо ставке „Смрт услед болести“ додаје се ставка „Трошкови
лечења“ са осигураном сумом у износу од 250.000,00 динара.
Додаје се под тачком 4.4 ставка „Дневна накнада“ са осигураном сумом у износу од
500,00 динара дневно.
2. У погледу каско осигурања једино возило које је имало штету по ауто каско
осигурању је возило под редним бројем 11 Спецификације, а то је 500L.
Ова констатација биће унета у Напомене на страни 9/35 Конкурсне документације
под тачком 2. Остале тачке се померају за по једно место.
3. Исправљен је назив предмета јавне набавке одмах након објављивања Јавног
позива и Конкурсне документације на Порталу јавних набавки.
Овом приликом Вам достављамо Измењену Конкурсну
Обавештењем о продужењу рока за подношење понуда.

документацију
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