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Predmet: Prva izmena Konkursne dokumentacije – Osiguranje imovine 404109/18
Na strani 4 i 5 II Dodatni uslovi pod A) reči da ponuđač nije poslovao sa gubitkom u
predhodne tri godine(2014,2015,2016) tj.da nema iskazan gubitak u bilansu uspeha se
brišu.
Pod tačkom B) Poslovnog kapaciteta: umesto reči da ponuđač ima ažurnost u rešavanju
šteta u 2016.godini veću od 92% treba da stoji da ponuđač ima ažurnost u rešavanju šteta
u 2017.godini veću od 90%. Posle reči ažurnost u rešavanju šteta biće izračunata po
sledećoj formul. Umesto ranije date formule daje se sledeća formula:
Broj rešenih šteta u 2017.god. + broj odbijenih i storniranih štata u 2017.god.
______________________________________________________________ X 100
Broj rezervisanih šteta na kraju 2016.od + broj prijavljenih šteta u 2017.god.
Umesto reči da je ponuđač zaključio osiguranje građevinskih objekata i opreme i zaliha
od požara i nekih drugih opasnosti kod najmanje tri osiguranika u 2016.godini treba da
stoji da je ponuđač zaključio osiguranje građevinskih objekata i opreme i zaliha od
požara i nekih drugih opasnosti kod najmanje tri osiguranika u poslednje tri godine
računajući od dana objavljivanja poziva na portalu javnih nabavki.
Reči ponuđač je dužan da na dan 31.12.2016.godine raspolaže razlikom raspoložive i
zahtevane margine solventnosti za neživotna osiguranja/reosiguranje od najmanje
1.000.000.000 dinra se brišu.
Na strani 5 dokument koji pokazuje ispunjenost pod tačkom A) reči i Bilansa uspeha za
2014, 2015, 2016 se brišu. Pod tačkom B izveštaj umesto reči broj šteta po društvima za
osiguranje u 2016.godini treba da stoji broj šteta po društvima za osigurnanje u
2017.godini. Reči obrazac adekvatnosti kapitala za neživotna osiguranja/reosiguranje
AK-NO/RE za 2016.godinu u kome su sadržani predmetni podaci se brišu.
Pod tačkom V iza reči kopija sertifikata dodaju se reči ili drugog odgovarajućeg
dokumenta.
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