Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 404-925/19-015/3
Датум: 14.10.2019. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 71/2019
(1.2.82 у Плану јавних набавки)

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН
ОП 71/2019 (1.2.82 у Плану јавних набавки) - Услуге: Осигурање пољопривредних
производа за штете проузроковане елементарним непогодама, ОРН 66515400 - услуге
осигурања од временских непогода, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана
11.10.2019. године у 11,29 часова којим тражи одговор на следећа питања:
ПИТАЊА:
Из конкурсне документације се не може јасно и недвосмислено закључити које засаде и које
воће желите осигурати од којих ризика и на коју суму.
Нпр. саднице младих засада воћа пре ступања у род. Крушка виљамовка, шљива, јабука, дуња,
лешник по 300 рсд садница, а не постоји податак о броју садница, само површина и старост
засада. Орах 700,00 динара садница, колико садница?
Друго, да ли се губитак количине и квалитета односи само на грожђе или на још неко воће
(пошто пише плодови воћа и грожђа)?
Треће, само губитак количине за купину, црну рибизлу, орах и лешнике. Дате су суме
осигурања по ха, на које се то катастарске општине односи, који су засади у роду а који нису?
Потребно је прецизно специфицирати:
1. Саднице воћа младих засада пре супања у род: Воће, катастарска општина, површина,
број садница, цена по садници (укупна сума осигурања за кат.општину)
2. Плодови воћа и грожђа од губитка количине и квалитета: воће, катастарска општина,
површина, принос, сума осигурањаж
3. Плодови купине, црне рибизле, ораха и лешника од губитка количине и квалитета: воће,
катастарска општина, површина, принос, сума осигурања.
Молим Вас да се исправи конкурсна документација.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама „Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће:
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ОДГОВОРИ:
1. У техничкој спецификацији прецизно су наведени ризици за осигурање и то:
 предмет осигурања: Саднице младих засада воћа пре ступања у род, односно ризици које
треба покрити а то су: уништење садница услед града, пожара, удара грома, олује,
нагомилавања снега у крошњама и одроњавања тла.
 Предмет осигурања: Плодови воћа и грожђа, односно ризици које треба осигурати а то
су: губитак количине и квалитета услед града.
 Предмет осигурања: Плодови купине, црне рибизле, ораха и лешника, односно ризици
које треба осигурати а то су: губитак количине услед града, пожара и удара грома.
2. Према елементима наведеним у Конкурсној документацији, Изабрани понуђач ће по закључењу
уговора о осигурању од Наручиоца (Уговарача осигурања) добити списак свих парцела са
подацима о врсти пољопривредних култура, броју стабала итд, на основу којух ће издати
полису. Што се тиче понуде потенцијалног понуђача, он треба да узме у обзир просечан број
садница на парцелама ради рангирања понуде.
3. Одговор је дат кроз претходно појашњење.
4. У Конкурсној документацији су наведене Катастарске општине за поједине пољопривредне
културе.
5. Према елементима наведеним у Конкурсној документацији, Изабрани понуђач ће по закључењу
уговора о осигурању од Наручиоца (Уговарача осигурања) добити списак свих парцела са
подацима о врсти пољопривредних култура, броју стабала итд, на основу којух ће издати
полису.
Уговарач осигурања нема прецизне податке за све површине и културе. То ће предати
изабраном понуђачу по закључењу уговора о осигуранњу. Технички подаци наведени у
Конкурсној документацији су уопштено наведени ради рангирања и оцене понуда.

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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