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Деловодни број: 556/1-1
Датум: 29.11.2019. год.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације достављеног од стране заинтересованог лица,
заведеног под бројем 1630 од 26.11.2019. године, којим се траже додатна појашњења у вези
са припремањем понуде у отвореном поступку, за јавну набавку услуга: Осигурања 2019.
год. (добровољно здравствено осигурање) по позиву за подношење понуда број 33,
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници ЈП “Војводинашуме“ дана
15.11.2019. год. као и на Порталу „Сл. гласила РС“ и базе прописа, комисија за јавну
набавку, у року предвиђеном за подношење понуда даје
I ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у вези са припремањем понуде за јавну набавке
Од наручиоца су захтевана појашњења у вези захтеваних додатних услова пословног
капацитета ради учешћа у поступку јавне набавке одређених у поглављу 7. и то:


„7.3 Да је Понуђач закључио најмање 3 полисе добровољног здраственог осигурања
у 2018. години, са трајањем полисе осигурања од најмање годину дана и где је
осигурано по свакој полиси минимално 500 лица са територијалним покрићем у
Републици Србији .

Појашњење наручиоца:
Наручилац сматра да je наведени услов у логичкој вези са предметом конкретне набавке и да
није дискриминишући, обзиром да је предмет јавне набавке добровољно здравствено
осигурање свих запослених код наручиоца (1.488 запослених) који би одговарао броју
осигураних лица код понуђача по најмање 3 полисе добровољног здравственог осигурања
(минимално 500 лица на свакој полиси). Такође додатни разлог за који се одлучио
Наручилац да по једној полиси буде осигурано минимум 500 лица је број запослених
највећем огранку ШГ“С.Митровица“ који запошљава око 500 лица у току године.
Сходно члану 76. Закона о јавним набавкама 3 полисе са минимум 500 осигураних лица које
је наручилац тражио као додатни услов не само да представљају услов који је примерен
предмету набавке, него потенцијалним понуђачима представља услов који је лакше
испунити него да је тражена једна полиса са бројем осигураних лица на нивоу броја
запослених код наручиоца.
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У прилог наведеном иде и чињеница да је наручилац у конкурсној документацији, сходно
члану 81. став 2. Закона о јавним набавкама, предвидео могућност подношења заједничке
понуде у којој понуђачи могу испунити дати услов удруживањем што не би било могуће да
је захтевана једна полиса.
Што се тиче навода да је услов ,,територијално дискриминирајући ,,јер је као услов наведено
да полиса има ,,минимално 500 лица са територијалним покрићем у Републици Србији,, нису
тачни, већ су у потпуности у складу са начелом ефикасности и ефективности, јер би премија
осигурања која подразумева лечење у иностранству (покриће ван територије Републике
Србије) које Наручиоцу није потребно, представљало додатни трошак за наручиоца,
уважавајући да Република Србија у свом здравственом осигурању поседује довољан број
квалитетних установа за пружање предметних услуга.


„7.4 Да понуђач има исказани коефицијент ажурности у решавању штета за 2018.
годину већи од 94 % . Коефицијент ажурности у решавању штета за 2018. годину
утврђује се на основу података које осигуравајуће куће достављају Народној банци
Србије, Сектору за послове надзора над обављањем делатности осигурања,одељење за
актуарске послове и статистику извештај – Број штета по друштвима за осигурање у
2018. години.“

У вези захтева за појашњење наведеног услова, наручилац је узимајући у обзир наводе
из захтева, извршио измену конкурсне документације како је наведено у ,,I одлуци о
измени конкурсне документације,,.


„7.5 Да понуђач има закључен уговор са најмање 400 здравствених установа, од којих
се 100 здравствених установа налазе на територији Војводине које пружају
здравствене услуге које су предмет набавке „

У вези захтева за појашњење наведеног услова, наручилац је узимајући у обзир наводе
из захтева, извршио измену конкурсне документације како је наведено у ,,I одлуци о
измени конкурсне документације,,.
Од наручиоца су захтевана појашњења у вези захтеваних додатних услова техничког
капацитета ради учешћа у поступку јавне набавке одређених у поглављу 8. и то:


„8.1 Медицински позивни сервис (Medic Call centar) са минимум
дипломом медицинског факултета који су доступни 24/7. „

5

лица са

Појашњење наручиоца:
Добровољно здравствено осигурање јесте осигурање којим се покривају трошкови
здравствене заштите, односно здравствених услуга. Сходно наведеном, захтевани додатни
услов је у директној вези са предметом набавке, обзиром да исти има за циљ квалитетније,
брже, једноставније и свеобухватније коришћење услугa којe су предмет набавке.
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Наручилац захтева одређену категорију запослених, стручних лица у медицинском позивном
центру, обзиром да је сама сврха медицинског позивног центра пружање квалитетних услуга
из области здравства и здравствених услуга које не могу вршити лица која немају тражена
стручна звања.
Навод понуђача да само преферирани понуђачи игром случаја имају медицински позивни
сервис не стоји, обзиром да се истраживањем тржишта недвосмислено може закључити да
поседовање позивног центра представља уобичајену праксу, те да исти поседује значајан
број осигуравајућих друштава који пружају ову врсту услугa.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бранислав Сератлић, дипл.екон.

Доставити:
- на Порталу јавних набавки;
- на Интернет страници Наручиоца;
- Сектору за финансије, комерц.послове и маркетинг;
- Архиви ЈП.
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