
Конкурсна документација за набавку мале вредности бр.09 – 09/2014 
Питања и одговори 

1/ 1 

 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ бр.2 

 

1. У одговору на питање број 1, навели сте да је отварање понуда у 10 часова. Молимо 
Вас да нам дате информацију који је крајњи рок за достављање понуда, пошто је и 
тај податак био тражен у оквиру питања? 
 

•  Крајњи рок за достављање понуда је 10 часова, и отварање је ОДМАХ након 
тога , што значи да можете донети понуду у 9 часова и 59 мин. и сачекати 
отварање у 10 часова. По новом Закону  наручилац је дужан да изврши 
отварање понуда ОДМАХ након истека рока за подношење понуда (чл.103. 
Закона). 
 

2. Везано за одговор на питање број 12, да ли наручилац захтева неки минимални 
износ полисе, просто да понуђач може да има информацију да ли испуњава услов за 
учешће? 
 

•  Не постоји минимални износ полисе. 
 

3. Да ли је исправна понуда понуђача који достави групну  полису за 219 радника, 
пошто су радници на тај начин осигурани код понуђача?  

 

•  Полиса осигурања за раднике није исто што и полиса осигурања од штетног 
догађаја која је тражена у тендерској документацији, из разлога који Вам је 
већ достављен у претходним питањима. Наиме, у случају штетног догађаја, 
не може се вршити наплата по основу осигурања запослених, јер та врста 
осигурања покрива комплетно друге ситуације и доказује се налазима лекара  
и сл. У документацији је јасно наведено да је потребно доставити „ копију 
Полисе осигурања од законске (опште) и професионалне одговорности, а 
коју понуђач има закључену са осигуравајућим друштвом, тј.важна је  
висина покрића по штетном догађају за неограничени број штетних догађаја 
током трајања полисе  као и  да „ трајање полисе не сме бити краће од 
годину дана од првог дана важности полисе, а понуђач  је дужан да обезбеди 
полису током целог трајања уговора са наручиоцем“.  
Из горе наведеног, понуда са полисом осигурања за раднике би била 
разматрана, ако би задовољила остале услове, али би број пондера за тај 
критеријум био  0 (нула). 


