ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ ПАЗАРУ
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Број: 3035-03/13
Датум: 18.09.2013. године

Предмет: Додатне информације о конкурсној документацији у поступку
јавне набавке број ЈНМВ-11/13, предмет набавке: осигурање имовине,
запослених и студената.
Од потенцијаног понуђача добили смо захтев за разјашњење појединих
елемената из конкурсне документације.

Питање:
Сходно критетијумима, ажурност у решавању штета и апсолутне разлике
између гарантних резерви и маргине солвентности, да ли може да се уз
конкурсну документацију достави и појединачна изјава на којој је:
a) израчунат проценат ажурноти штета ( јер у конкурсној документацији
није оредвиђен простор за упис процента)
b) израчуната апсолутна разлика између гарантних резерви и маргине
солвентности (у конкурсној документацији није предвиђен простор за
упис)
Уколико не смета и прихватате прилагање докумената са израчунатим
износима, молимо само да нам ради правилног израчунавања и званично
доставите формулу за израчунавање апсолутне разлике између гарантних
резерви и маргине солвентности.
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Одговор: Питање умесно, јер постоји дилема о начину евидентирања
елемената за доказивање ових елемената критеријума приликом јавног
отварања понуда као и доделе пондера после тога приликом стручне оцене
понуда. У том смилу, извршене су измене у поглављу VI. УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, став 7. Критеријум за избор
најповољније понуде, као и у Обрасцу 1.- Понуда (страна 29/39):
Мења се начин примене критеријума ажурност у решавању штета и то
тако што се наведени пондери (20, 10 и 5 пондера) додељују тројици
понуђача са највећим коефицијентом у решавању штета (стране 19/39 и
20/39).
У образац 1. - Понуда додају се табеле у које понуђачи уносе податке из
званичних докумената, који се достављају уз понуду.
податке о висини сопствених гарантних резерви, маргини
солвентности и висини апсолутне разлике измежу ова два износа, а
на основу Мишљења овлашћеног актуара за 2012. годину,
подаци: број пријављених штета у 2012.години, број решених штета у
2012. години, број одбијених и сторнираних штета у 2012. години,
број резервисаних штета на крају 2011. године, као и коефицијент
ажурности, а на основу документа Број штета по друштвима за
осигурање за 2012. годину.
Формула за израчунавање апсолутне разлике између гарантних резерви и
маргине солвентности налази се на страни 20/39.
У прилогу Вам достављамо измењене странице 19/39, 20/39 и 29/39.
Напомињемо да ће све ове измене бити оглашене на Порталу јавних набавки,
како и на интернет страници наручиоца.

С поштовањем,
Служба јавних набавки

