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Zagreb, 09. listopada 2015. godine
Na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14 –
Odluka Ustavnog suda), u vezi s točkom 28. Dokumentacije za nadmetanje KLASA: 406-01/1503/12, URBROJ: 535-02/1-15-02 u otvorenom postupku javne nabave usluge kolektivnog
osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja, ev.br. 12/2015, naručitelj, Državni ured za
središnju javnu nabavu objavljuje
PRVO OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
Na temelju zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje Dokumentacije
za nadmetanje kako slijedi:
1. Gospodarski subjekt upućuje da na strani 28. Dokumentacije za nadmetanje, u iskazu o
povijesti šteta, odnosno u dijelu koji se odnosi na broj neriješenih šteta, se navodi da je na
dan 31.12.2012.god. ostalo je neriješeno 320 šteta s pričuvom u iznosu od 2.080.700,00
kuna; na dan 31.12.2013.god. ostalo je neriješeno 312 šteta s pričuvom u iznosu od
1.777.551,00 kuna, dok je na dan 31.12.2014.god. ostalo je neriješeno 369 šteta s
pričuvom u iznosu od 2.077.002,00 kuna. Gospodarski subjekt traži pojašnjenje da li se
iskazani podatak odnosi na svaku godinu zasebno ili je stanje na 31.12.2014. godine
relevantan broj neriješenih šteta? Dodatno moli da naručitelj objavi podatke o štetama za
prvih 6 mjeseci 2015. godine?
Naručitelj objašnjava da su podaci vezani za neriješene štete odnose se za svaku godinu zasebno,
te se navedene štete rješavaju tijekom idućih godina.
Nadalje, naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta za objavom podataka o štetama za
prvih šest mjeseci, budući da smatra da podaci koji se nalaze na strani 21. Dokumentacije za
nadmetanje o povijesti šteta iz prijašnjih razdoblja, omogućuju ponuditeljima izračun cijena bez
preuzimanja neuobičajenih rizika odnosno dokumentacija za nadmetanje sadrži sve podatke koji
ponuditeljima omogućavaju izradu kvalitetne ponude u pogledu izračuna cijene.

