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KLASA: 406-01/17-03/17
URBROJ: 535-08/2-17-08
Zagreb, 21. srpnja 2017. godine
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s
točkom 35. Dokumentacije o nabavi KLASA: 406-01/17-03/17, URBROJ: 535-08/2-17-02 u
otvorenom postupku javne nabave usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i
kasko osiguranja, ev. br. 7/2017, naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu,
objavljuje
2. OBJAŠNJENJE I IZMJENA
DOKUMENTACIJE O NABAVI

I.

OBJAŠNJENJA

Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje dokumentacije o
nabavi kako slijedi:
1. Gospodarski subjekt navodi kako je u tehničkoj specifikaciji kasko osiguranja pod točkom 5
navedeno da je osnovica za obračun kasko premije novonabavna vrijednost vozila, s PDVom. Gospodarski subjekt pita obzirom da je predmet osiguranja podijeljen na dvije grupe
(osobni automobili i teretna i ostala vozila) dali je osnovica za obračun premije kod teretnih
vozila također sa uključenim PDV-om.
Naručitelj objašnjava da je osnovica za izračun kasko osiguranja u grupi 2. također sa uključenim
PDV-om.
2. Gospodarski subjekt navodi kako u troškovniku za grupu 1 i troškovniku za grupu 2 u
sheetovima po premijskim grupama nije navedeno da se traži izračun premije za dvije
godine, a na kraju troškovnika kao i u rekapitulaciji navedeno je: „Ponuđena premija za
osiguranje automobilske odgovornosti za dvije godine prema ponudi iznosi“, a isti iznos nije
pomnožen sa dva da bi se odnosilo na premiju za dvije godine. Gospodarski subjekt pita
znači li to da sve troškovnike treba popunjavati sa premijom za dvije godine (isto nigdje nije
navedeno) ili bi trebalo korigirati troškovnik i dodati još jednu rečenicu gdje bi se vidjela i
godišnja premija i dvogodišnja premija.
Naručitelj objašnjava kako su troškovnici za grupu 1 i grupu 2 koncipirani na način da su okvirne
količine vozila iskazane za dvije godine te se upisivanjem iznosa u bijela polja od strane
gospodarskog subjekta automatizmom izračunava iznos premije za dvije godine. Gospodarski
subjekti ne smiju mijenjati formule koje su već unesene u siva polja troškovnika ili podatke koje je
naručitelj upisao u sivim poljima troškovnika. Dakle troškovnike ne treba popunjavati sa premijom
za dvije godine, već treba popuniti iznose koeficijenta, osnovice i premijske stope.
II.

IZMJENA

(izmjene su označene osjenčano, novi tekst otisnut je podebljanim slovima, a brisani tekst
precrtano).
Naručitelj je nakon objave prvog Objašnjenja dokumentacije o nabavi od 17. srpnja 2017. godine,
zaprimio od odabranog ponuditelja dopis kojim je isti informirao naručitelja da u podacima o
pregledu šteta iz autoosiguranja koje je dostavio naručitelju i koje je naručitelj prenio u tablicu u
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dokumentaciji o nabavi postoji greška u iznosu koji značajno odstupa od ostalih podataka istog
stupca. Slijedom dostavljenih korigiranih podataka naručitelj mijenja podatak iz točke 43.
Dokumentacije o nabavi koji se odnosi na pregled šteta iz autoosiguranja za 2016. godinu.
U općem dijelu Dokumentacije o nabavi mijenja se dio tablice točke 43. Dodatni podaci koja je
glasila:
43. Dodatni podaci

Godina

Broj
prijavljenih
šteta

2016

165

Pregled šteta iz autoosiguranja
Broj
Ukupan
Broj
Broj
šteta u
iznos
otklonjenih likvidiranih pričuvi
isplaćenih
šteta
šteta
na dan
šteta
31.12.
11
153
107
3.634.296,27

Ukupan iznos
šteta u pričuvi na
dan 31.12.
11.810.615.362,00

Novi dio tablice točke 43. glasi:
43. Dodatni podaci

Godina

Broj
prijavljenih
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165
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Broj
Broj
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šteta
šteta
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šteta
31.12.
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Ukupan iznos
šteta u pričuvi na
dan 31.12.
11.810.615,00

