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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈНМВ
''ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА'' БРОЈ 61/1.2.1.
На основу члана 63. ЗЈН, Наручилац врши измене конкурсне документације за ЈНМВ
''Осигурање имовине и лица'' бр.61/1.2.1. на начин који следи:
- На страни 32, у оквиру ''Критеријум за избор најповољније понуде'', под ставом
''а) Износ премије (Б1)'' , у оквиру формуле за израчунавање укупног износа премије, мења се
број 80 и замењује бројем 90 колико и износи број пондера за наведен критеријум и то на
начин који следи:

Првобитно:
а) Износ премије (Б1)
За одређивање најповољнијег износа премије упоређиваће се износи премија из понуда.
Максимални број бодова 90 добиће понуда са најнижим износом премије (ИПмин).Број бодова
за укупнан износ премије из понуде осталих понуда ће се израчунавати на следећи начин:

Б1 = 80 x ИПмин / ИПонуђача
Мења се на начин:
а) Износ премије (Б1)
За одређивање најповољнијег износа премије упоређиваће се износи премија из понуда.
Максимални број бодова 90 добиће понуда са најнижим износом премије (ИПмин).Број бодова
за укупнан износ премије из понуде осталих понуда ће се израчунавати на следећи начин:

Б1 = 90 x ИПмин / ИПонуђача
- На страни 45. у склопу ''Модел Уговора'', мења се члан 6 на начин који следи:
Првобитно:
Члан 6.
''Овај уговор закључује се на одређено време са роком трајања од годину дана и производи
правно дејство од 05.10.2017.године.
Уговорене стране могу анексом на овај уговор да продуже рок из претходног става овог члана на
највише деведесет дана због потребе обезбеђивања континуитета пружања услуга.
Све обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.''
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Мења се на начин:
Члан 6.
''Овај Уговор закључује се на одређено време са роком трајања до 22.09.2018. године и производи
правно дејство од момента потписивања обе уговорне стране
Уговорене стране могу анексом на овај уговор да продуже рок из претходног става овог члана на
највише деведесет дана због потребе обезбеђивања континуитета пружања услуга.
Све обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.''
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