„Општа болница „Студеница“
Краљево

Број: 12-10/16-3
Датум: 10.06.2016.
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање
Дана 08.06.2016. потенцијални понуђач је упитио захтев за додатним појашњењима конкурсне
документације заводни број наручиоца 1927 у поступку ЈН 12-10/16
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Начелник:
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Одговор Наручиоца гласи:
Постављањем критеријума економски најповољније понуде наручилац је пондерисао елементе који су
значајни за истог као што је превентивна мера и учешће осигуравача у трошковима спречавања
нежељеног случаја јер би у противном штета која би се појавила у случају настанка осигураног случаја
била значајно већа од подстицајних мера за спречавање нежељене последице осигураног случаја што
је у интересу осигуравача као и осигураника. Избор најповољније понуде никако не значи и избор
најефтиније понуде што и није принцип и начело ЈН. Пример који је подносилац захтева навео не
представља предмет питања понуђача као што не одражава реално стање понуда које се очекују јер је
у примеру наведена мера превентиве на основну премију од 2,5% а на основицу премије која
представља разлику од више од 25% на премију која је хипотетички наведена. Наручилац је сагласан
да у Закону о осигурању није императивно постављен захтев за формирање фонда превентиве али
наручилац има сазнања да већина осигуравајућих кућа има формиран фонд превентиве и врло радо
учествује у финансирању превентивних мера осигураника за спречавање нежељених последица
осигураног случаја који би осигуравача изложио енормно високим трошковима за отклањање
последица догађаја осигураног случаја. Обзиром да је пракса у претходном периоду показала да је
наручилац наплатио осигуране случајеве који су се десили у износу од 31% од уговорене премије,
економски је потпуно исплативо понуђачу да учествује у мерама превенције осигураника јер је кроз
такву праксу осигураник водио рачуна заједно са осигуравачем о заштити своје имовине што и јесте
основни циљ осигурања-спречавање нежељеног случајева.

Начелник одсека комерцијале
и јавних набавки
Момир Пандрц, дипл. eцц, s.r.
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