Evidencijski broj nabave: E-JN-54-2019
USLUGA OSIGURANJA

POJAŠNJENJE BROJ 1
Na upit gospodarskog subjekta:
Poštovani,
Vezano za nabavu usluga osiguranja, molimo da nam dostavite podatke o štetama za zadnje
tri godine, posebno po traženim rizicima.
Daje se odgovor:
Evidencija šteta u 2018. i 2019. godini.
Tablica br. 1
Red.
br.

MJESEC I GODINA
NASTANKA ŠTETE

ŠTETA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

siječanj 2018.
siječanj 2018.
veljača 2018.
ožujak 2018.
ožujak 2018.
ožujak 2018.
ožujak 2018.
ožujak 2018.
ožujak 2018.
srpanj. 2018.
srpanj. 2018.
rujan 2018.
rujan 2018.
listopad 2018.

elektromotor na linijskoj hlađenoj kupki
linijska hlađena kupka
slavina
konvektomat
ventilator
rashladna vitrina
topla kupka
plinska tava
plinski kotao 150 L
perilica posuđa
linijska kupka, digitalni termostat
pult hlađeni s koritom
ventilator turbine pulta za hlađenje
stroj za pranje crnog suđa

15

listopad 2018.

16
17
18
19
20
21
22
23

listopad 2018.
listopad 2018.
listopad 2018.
listopad 2018.
listopad 2018.
listopad 2018.
studeni 2018.
siječanj 2019.

izljevanje vode iz stropnog
ventilokonvektora
lom tuš kade
topla kupka
plinski kotao
stroj za rezanje kruha
električni grijači na toploj kupci
šok frižider
parnokonvekcijska pećnica
stroj za ljuštenje krumpira

24
25
26
27
28
29
30

siječanj 2019.
srpanj 2019.
srpanj 2019.
srpanj 2019.
kolovoz 2019.
rujan 2019.
rujan 2019.

linijska kupka
stroj za pranje i poliranje pribora
stroj za obradu povrća
TV uređaj
parnokonvekcijska pećnica
stroj za pranje crnog suđa
stroj za mljevenje mesa

Tijekom 2017. godine nije vođena evidencija nastalih šteta.
Na upit gospodarskog subjekta:
Poštovani,
Molimo Vas još sljedeće objašnjenje. Naime, u točki 2, Uvjeti nabave, navedeno je kako
Ponuditelj mora dostaviti ponudu na vlastitom obrascu na kojem će biti vidljive cijene za sve
stavke. Znači li to da uz Vaš Prilog I (Rekapitulacija) moramo dostaviti još i naš obrazac? Jer
naš obrazac bi izgledao poput Priloga I s obzirom da su u tom prilogu vidljive sve stavke.
Daje se odgovor:
Molimo Vas da uz Prilog I (Rekapitulacija) dostavite i ponudu na vlastitom obrascu.
Na upit gospodarskog subjekta:
Ovim putem, kao potencijalni ponuditelj, molimo za dostavu podataka o štetnim rezultatima
(likvidiranim štetama i pričuvama) za usluge osiguranja po svim vrstama osiguranja koje su
predmet nabave u predmetnom postupku za period koji uz tekuću godinu obuhvaća i
prethodne 3 godine (2016. – 2018.).
Daje se odgovor:
Štete koje je Studentski centar Varaždin prijavio tijekom 2018. i 2019. godine navedene su u
tablici br. 1. U 2018. godini isplaćena je osigurnina u iznosu od 15.372,98 hrk. U 2019. godini
isplaćena je osigurnina u iznosu od 65.690,11 hrk.
Tijekom 2016. i 2017. godine nije vođena evidencija nastalih šteta.
Na upit gospodarskog subjekta:
Ovim putem, kao potencijalni ponuditelj, molimo za dostavu pojašnjenja vrste osiguranja pod
brojem 6. Polica osiguranja od odgovornosti_OSIGURANJE OD PROFESIONALNE
ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI NKD 55, UGOSTITELJSTVO.
Daje se odgovor:
Osigurava se profesionalna (ugovorna) djelatnost osiguranika za štete koje proizađu iz
obavljanja registrirane (profesionalne) djelatnosti ugostiteljstva. U policu treba biti uključena
odgovornost za neispravan proizvod za štetu koja bi nastala zbog uporabe neispravnog
proizvoda kojeg je naručitelj proizveo.

Na upit gospodarskog subjekta:
Poštovani,
molim podatak o tehničkom rezultatu (premija/štete) u protekle tri godine.
Daje se odgovor:
Štete koje je Studentski centar Varaždin prijavio tijekom 2018. i 2019. godine navedene su u
tablici br. 1. Tijekom 2016. i 2017. godine nije vođena evidencija nastalih šteta. U 2018.
godini isplaćena je osigurnina u iznosu od 15.372,98 hrk. U 2019. godini isplaćena je
osigurnina u iznosu od 65.690,11 hrk.

Povjerenstvo za javnu nabavu
U Varaždinu, 14.11.2019.

