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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 1 у вези конкурсне документације за  поступак
јавне набавке  мале вредности  – Набавка услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева 
и пословног простора у својини града Панчева,  Бр. XI-13-404-286/2017

       Наручилац је дана 25.01.2018. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за конкурсне документације за  поступак јавне набавке  мале вредности  – Набавка 
услуге осигурања зграде Градске управе града Панчева и пословног простора у својини града Панчева,  
Бр. XI-13-404-286/2017 које гласи:

1. Да ли смо добро протумачили да је исказана сума осигурања за тебеле 1, 2 и 3 (II техничка 
спецификација И) осигурање имовине; стране 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 КД) књиговодствена садашња вредност?
Ако нисмо добро протумачили молимо за појашњење шта оне престављају; новонабавне вредности, 
процењене вредности, књиговодствене набавне или нешто друго.

2.За табеле 2 и 3 (II техничка спецификација I) осигурање имовине; стране 5, 6, 7, 8, 9 и 10 КД) потребна 
нам је сума осигурања за сваки појединачни пословни простор те Вас молимо да их доставите у 
појашњењу.

      3. Код техничка спецификација II осигурање стакла од лома потребна нам је или сума осигурања по м2 
или укупна сума осигурања за обе ставке (обично стакло и термопан стакло) те Вас молимо да их 
доставите у појашњењу. Без овог податка понуде не могу бити упоредиве.

 Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

1. Исказана је сума књиговодстевене садашње вредности.

2. Наручилац није у могућности да тренутно искаже појединачне суме за сваки пословни простор, али ће 
прилоком реализације уговора за сваки осигурани случај ти подаци бити доступни.

3. У обрасцу понуде и обрасцу структуре цене јасно је назначено да се цена исказује за сваку врсту 
стакла исказане  површине 
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