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ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у 

вези са припремањем понуде. 

 

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или 

појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији 

је предмет набавка услуга осигурања имовине, редни број јавне набавке О/26-2019. 

Наручилац у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује 

одговор. 

 

Питање:  

Poštovani,  

Kao zainteresovani ponuđač u postupku javne nabavke O/26-2019 – Osiguranje imovine, 

molim Vas da nam dostavite dodatne informacije:  

- kod osiguranja kancelarijske opreme od izliva vode iz instalacija molimo vas za podatak 

na koji iznos "prvog rizika " je potrebno dati ponudu 

- kod kombinovanog osiguranja računarske i druge opreme , da li se sva oprema osigurava 

isključivo dok se nalazi na mestu osguranja ili komunikaciona oprema i elektronska i 

fotografska oprema mogu predstavljati pokretnu tehniku i osiguravaju se na poslovnom 

području. 

 

Одговор 1: Наручилац је Конкурсном документацијом, предвидео осигурање опреме 

од пожара и других основних ризика и излива воде из инсталација на ,,Први ризик“.  

У односу на постављено питање понуђача сума првог ризика износи 10% од вредности 

канцеларијске опреме. Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације, 

додавањем колоне ,,вредност првог ризика“ у оквиру Табеле А –Елементи понуде 

страна 20. и Обрасца структуре цене на страни 22. Конкурсне документације. 

Одговор 2: Код комбинованог осигурања рачунарске и друге опреме, без учешћа у 

штети, и са откупом амортизоване вредности код делимичних штета, опрема се 

осигурава  док се налази на месту осигурања. 

Такође, Наручилац ће извршити исправку техничке грешке-адресе на којој се налази 

опрема, на страни 4. Конкурсне документације. 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације.  

            Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

Комисија за јавну набавку О/26-2019 

 


