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ПРЕДМЕТ: Додатне информације у вези са поступком јавне набавке: Бар-код читачи и читачи 
картица, број јавне набавке: 404-22-101/17-6 

 
 
Дана 13.04.2017. године заинтересована лица обратила су се захтевом за појашњењем у вези 

поступка јавне набавке: Бар-код читачи и читачи картица, број јавне набавке: 404-22-101/17-6, сходно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 

Питање 1: 
 „У вези са конкурсном документацијом за јавну набавку добара „Бар-код читачи и читачи 
картица за потребе РФЗО“ бр. јн: 404-22-101/17-6 партија један, молимо вас да нам растумачите 
следећу ставку из описа захтеваних техничких карактеристика опреме: У оквиру прве ставке која је у 
вези са подржаним интерфејсима навели сте и веома старе интерфејсе који се практично и не користе: 
Synapse и Wand. Најчешће се користе (и потпуно су довољни) USB, RS-232 и Keyboard wedge и заиста 
не постоји потреба за другим интерфејсима осим наведених. Због тога вас молим да, уколико су горе 
наведени застарели интерфејси заиста потребни, кроз пример објасните њихову примену у вашој 
организацији. Уколико ипак не постоји потреба за њиховом применом молим вас да вашу конкурсну 
документацију измените тако што њихова примена не би била обавезујућа.“ 
 
 Одговор 1: 
 Комисија за јавну набавку прихвата да понуђени модел бар-код читача не мора да подржава 
Synapse и Wand интерфејсе. 
 
 Питање 2: 
 „У вези са конкурсном документацијом за јавну набавку добара „Бар-код читачи и читачи 
картица за потребе РФЗО“ бр. Јн: 404-22-101/17-6 партија један, навели сте да је обавезна ласер 
технологија. Молимо вас да нам објасните зашто није уврштена могућност примене imager технологије 
у опис захтеваних техничких карактеристика опреме за технологију скенирања. Из нашег искуства ова 
технологија је једнако добра, можда и боља од захтеване ласер технологије.“ 
 
 Одговор 2: 
 С обзиром на то да Наручилац користи само једнодимензионалне бар-кодове, Комисија остаје 
при ласерској технологији очитавања бар-кодова, имајући у виду да је оптималнија и бржа. 

 
Питање 3: 
„У вези са конкурсном документацијом за јавну набавку добара „Бар-код читачи и читачи 

картица за потребе РФЗО“ бр. Јн: 404-22-101/17-6 партија један, у делу спецификације радне 
температуре захтевате радну температуру од 0°- 50°С. Молим вас да нам наведете пример примене 
(дакле рада у коме учествује човек) при температури од 50°С. Желимо да напоменемо да би радна 
температура од 0°- 40°С била сасвим довољна, јер се на температурама преко 40°С ни не може радити 
(иначе стандардна температура складиштења опреме је иначе до 60°С). Зато предлажемо да смањите 
захтевану максималну радну температуру на 40°С. Тиме би могли проширити круг квалитетних уређаја 
који могу да испуне ваше захтеве и поуздано раде у условима реалне примене.“ 

 
Одговор 3: 
У неким деловима пословних објеката Наручиоца температура може бити и преко 40°С, тако да 

Комисија остаје при захтавима наведеним у конкурсној документацији. 
 
Питање 4: 
„У вези са конкурсном документацијом за јавну набавку добара „Бар-код читачи и читачи 

картица за потребе РФЗО“ бр. Јн: 404-22-101/17-6 партија један, у захтеву за понуду није наведено са 
којим интерфејсом се набављају бар-код скенери (јер на пример за RS232 је потребно и додатно 
напајање што повећава цену). Молимо вас да експлицитно наведете за који интерфејс вам је потребан 
наведени број бар-код скенера.“ 
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Питање 5 (допуна питања 4): 
„Желимо да додамо да ће у случају испоруке скенера са RS232 каблом постојати могућност да 

тај скенер са одговарајућим host уређајем ради без додатног напајања. У случају да не ради, за 
конекцију скенера на те host уређаје би се требало набавити напајање накнадно.“ 

 
Одговор 4 и 5: 
Није потребно додатно напајање. 
 
Питање 6: 
„На страни 16. конкурсне документације поднаслов 20. Критеријум за доделу уговора наведено 

је следеће „Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке, 
Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок испоруке (не дужи од 30 дана)“. Молим 
Вас за исправку наведене реченице односно појашњење да ли се наведени услов односи на гарантни 
рок.“ 

 
Одговор 6: 
Приликом израде конкурсне документације, дошло је до техничке грешке. На страни 16 од 36, у 

тачки 20. Критеријум за доделу уговора, уместо: „Уколико две или више понуда имају исту најнижу 
понуђену цену и исти рок испоруке, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок 
испоруке (не дужи од 30 дана)“ треба да стоји: „Уколико две или више понуда имају исту најнижу 
понуђену цену и исти гарантни рок Наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок 
испоруке (не дужи од 30 дана)“. 

 
Питање 7: 
„На страни 13. конкурсне документације поднаслов 12. Услови и начин плаћања наведено је да 

ће организационе јединице плаћање извршити на рачун понуђача. Молим Вас за информацију да ли је 
могуће да се целокупна опрема фактурише РФЗО Београд, а испорука врши организационим 
јединицама. Уколико наведено није могуће молим Вас за додатно појашњење у вези испоруке за КиМ. 
Испорука за КиМ захтева увозно царињење, ПДВ и тошкове царине које је потребно да регулише 
увозник у овом случају организационе јединице на КиМ.“ 

 
Одговор 7: 
Предметна набавка се спроводи за организационе јединице на територији Републике Србије, 

што укључује и територију Косова и Метохије, где Републички фонд за здравстевно осигурање има 
своје организационе јединице. Предметна добра се испоручују у складу са Дистрибутивном листом, 
која је саставни део Конкурсне документације. 

 
Питање 8: 
„На страни 34. конкурсне документације Члан 7. модела уговора описује се да је потребно да 

представник Добављча буде присутан приликом испоруке за сваку организациону јединицу Наручиоца 
како би потписали Записник о квалитативном-квантитативно пријему добара. Молим Вас за 
информацију да ли је могуће испоруку вршити путем курирске службе (нпр. Post express) а Записник о 
квалитативном-квантитативно пријему добара послати путем e-mail или курирском службом о трошку 
понуђача. Молим Вас да имате у виду да присуство представника Добављача на свим организационим 
јединицама изискује трошак који значајно утиче на цену опреме.“ 

 
Одговор 8: 
Могуће је испоруку вршити путем курирске службе, а Записник о квалитативном пријему добара 

доставити накнадно. 
 
Питање 9: 
„На страни 14. конкурсне документације поднаслов 16. Средства финансијског обезбеђења 

наведено је да је бланко соло меница као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у 
висини од 2% од понуђене цене без ПДВ-а. Молим Вас за информацију да ли је потребно да износ 
регистроване менице буде на 2% од понуђене цене без ПДВ-а или је потребно доставити менично 
овлашћење на 2% од понуђене цене без ПДВ-а и регистровати бланко меницу. 

Молим Вас да имате у виду да уколико је потребно доставити већ регистровану меницу на износ 
од 2% понуђене цене без ПДВ-а (резултат претраге из регистра меница НБС) наведени износ биће 
видљив на сајту НБС као јавни податак што могу видети и други понуђачи.“ 

 
Одговор 9: 
Комисија за јавну набавку остаје при условима траженим конкурсном документацијом, односно 

понуђач треба да приложи, уз своју понуду, бланко соло меницу, менично овлашћење у висини од  2% 
од вредности достављене понуде, картон депонованих потписа и извод из регистра Народне банке 
Србије (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС), као доказ да је приложена меница 



 
регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде. 

 
 
Питање 10: 
„На страни 5. конкурсне документације одељак 4. Техничка спецификацијаза партију број 1 – 

бар-код читачи није наведено који кабл (интерфејс) је потребно испоручити уз бар-код читач. Молим 
Вас да дефинишете који кабл је потребно испоручити уз бар-код читач.“ 

 
Одговор 10: 
Plug&Play универзални кабл. 
 
Питање 11: 
„На страни 5. конкурсне документације одељак 4. Техничка спецификација за партију број 1 – 

бар-код читачи није дефинисано да ли је потребно испоручити постоље за бар-код читач. Када се 
налазе на постољу бар-код читачи могу аутоматски очитавати бар-код ознаке без притиска на тастер.“ 

 
Одговор 11: 
Бар-код читачи морају имати постоље. 
 
Питање 12: 
„С обзиром на претходно постављена питања и евентуалну измену конкурсне документације 

молим Вас да продужите рок за достављање понуде. Услед недостатка параметра за креирање понуде 
(избор кабла за бар-код читач утиче на коначну цену производа) и релативно кратког рока за 
достављање понуде због предстојећих празника верујемо да понуђачи нису у могућности да поднесу 
понуду у наведеном року.“ 

 
Одговор 12: 
Имајући у виду измену конкурсне документације Наручилац ће померити рок за достављање 

понуда, а Обавештење о продужењу рока за подношење понуде ће бити објављено на порталу Управе 
за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца. 

 
 

САГЛАСНА  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  ______________________ 
___________________  Лука Поповић 

Марија Митић  ______________________ 
  Јелена Јаковљевић 

  ______________________ 
  Ксенија Бошњак 
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