П и т а њ е:

О д г о в о р:
Наручилац је прописао конкурсном документацијом у предметном
поступку јавне набавке да ће Одлука о додели уговора бити донета применом критеријума
економски најповољнија понуда. Оцењивање и рангирање достављених понуда вршиће се
према следећим елементима критеријума: Висина премије – 70 пондера, Адекватност
капитала по Carmel-u- 15 пондера, Гарантне резерве/Техничке резерве у самопридржају 10 пондера и Ажурност у решавању штета у 2012. години- 5 пондера.
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Што се тиче елемента критеријума Адекватност капитала по Carmel-u,
наручилац наведени елеменат за оцењивање понуда није одредио случајно, имајући у виду
да адекватност капитала по Carmel-u представља један од кључних показатеља
стабилности друштва за осигурање и квантитативно праћење и анализу финансијске
стабилности друштва за осигурање, с обзиром да је функција капитала да апсобрује ризике
који могу да настану у вези са пословањем друштва са осигурање, те наручилац на основу
тога може да оцени изложеност друштва тржишном, инвестиционом и кредитном ризику,
што указује на способност пружања услуга осигурања.
Управо профитабилно пословање је од суштинског значаја за пословање
друштва за осигурање, јер са једне стране добар резултат остварен пословањем утиче на
ниво поверења осигураника и потенцијалних осигуранига у пословању тог Друштва за
осигурање, док са друге стране може представљати и дугорочни извор капитала.
Што се тиче елемента критеријума Гарантне резерве/Техничке резерве у
самопридржају, Наручилац сматра да однос Гарантне резерве/Техничке резерве у
самопридржају као елеменат критеријума показује са колико додатног солвентног капитала
располаже Друштво за осигурање у случају одступања стварних обавеза у односу на
очекиване, што значи да наведени елементи критеријума показују сигурност да ће у
случају настанка осигураног случаја осигуравач бити устању да изврши своју обавезу
благовремено и у реалном износу, нарочито условима битних одступања стварних штета
од очекиваних.
Наведени елементи критеријума су у логичној вези са предметом јавне
набавке и они представљају показатеље способности пружања услуга осигурања, с
обзиром да се ради о осигурању возила као неживотном осигурању. Потреба за ликвидним
средствима друштва за осигурање је посебно изражена код друштава која се баве
неживотним осигурањем, те наведени елементи критеријума су од посебног значаја у сврху
утврђивања солвентности осигуравача и адекватности његовог капитала, нарочито код
осигурања које је предмет јавне набавке (неживотног осигурања).
Дискреционо је право Наручиоца у избору елемената критеријума
економски најповољније понуде за оцењивање понуда, што значи да у конкретном случају
Наручилац није одредио дискриминаторске критеријуме и исти су у логичној вези са
садржином предмета јавне набавке, што произилази да је испоштовано начело
обезбеђивање конкуренције међу понуђачима и једнакост понуђача у складу са Законом о
јавним набакама.
Наручилац истиче чињеницу да се оцењивање понуда не врши само по
основу напред наведена два елемента критеријума, већ се понуде оцењују применом свих
елемената критеријума одређених конкурсном документацијом, који су описани и
вредновани и за који је одређен релативан значај пондера.
На напред наведени начин наручилац не фаворизује било којег понуђача.
У прилог изнетих навода Наручилац истиче да је Републичка Комисија за
заштиту права у поступцима јавних набавки, својим Решењем број 4-00-960/2013 од
05.09.2013. године, одбила захтев за заштиту права подносиоца захтева као неоснован,
поднет из истих разлога и децидно је утврдила, да елементи критеријума који су прописани
конкурсном документацијом Наручиоца, нису дискриминаторски и у логичној су вези са
предметном јавне набавке.

