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08/3 бр. 404-2-16/16-18 
18.08.2015. године 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке мале вредности: камера за видео надзор за потребе Дирекције 
Републичког фонда за задравствено осигурање: 404-22-105/16-17. 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15, 68/15), заинтересована лица у поступку јавне набавке камера за видео надзор за 
потребе Дирекције РФЗО обратила су се Републичком фонду за здравствено осигурање 
захтевом за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 08/3 404-2-16/16-11, од 
16.08.2016., 08/3 404-22-105/16-12, од 17.08.2016. и 08/3 404-22-105/16-14, од 18.08.2016.,  
 
 Питања заинтересованих лица и одговор Комисије: 
  

Питањe 1: 
 „Молим вас да нам наведете минимум 3 произвођача камера која поседују све 
протоколе које сте тражили у документацији? Обзиром да сте протоколима RTCP, SOCKS, 
ARP, дискриминисали све остале произвођаче сигурносних камера и фаворизовали AXIS, без 
реалних оправдања прекршили сте члан 10 закона о ЈН. Такође је прекршен и члан 27 о 
правима заштите конкуренције“ 
Одговор:  
Наручилац је у Техничкој спецификацији (стр 5-7/35 КД) на објективан начин описао 
карактеристике добара које набавља, које карактеристике одговарају потребама Наручиоца, а 
из разлога да спесификација буде довољно разумљива понуђачима. Наручилац није назначио 
било који појединачни робни знак. Истовремено, Наручилац је навео да понуђач може понудити 
и добра одговарајућих карактеристика, као и добра бољих карактеристика, под условима 
дефинисаним КД.  
 

Питањe 2: 
„На страни 23 КД у табели нисте навели софтвер који је тражен за видео надзор, да ли 

треба да нудимо софтвер за видео надзор?“ 
Одговор:  
Предмет набавке обухвата и Програм за мониторинг камера (софтвер), како је наведено на 
стр.4/35 КД, чије карактеристике су наведене у оквиру Техничке спецификације на стр.6 КД. На 
страни 23/35 КД није тражено посебно исказивање цене за софтвер из разлога што је иста 
обухваћена ценом камера, како је наведено у Обрасцу 3.1, на страни 24/35 КД, као и у Упутству 
понуђачима како да сачине понуду, под тачком 4.13 – Цена, на стр.12/35 КД и у чл.2. Модела 
уговора, на стр.28/35 КД. 

 
Питање 3: 
„Где уписујемо цену софтвера“ 

Одговор:  
Цена софтвера обухваћена је понуђеном ценом за камере, па се исказује кроз цену камера. У 
понуђену цену су укључени испорука и монтажа камера за видео надзор, програм за 
мониторинг нових камера и постојећег система као јединствене целине, умрежавање нових 
камера са постојећим ситемом у јединствени систем, пуштање у функционални рад, 
инсталациони и потрошни материјал, стручно особље и опрема и сви зависни и уобичајени 
пратећи трошкови добављача, како је наведено у Обрасцу 3.1, на страни 24/35 КД, као и у 
Упутству понуђачима како да сачине понуду, под тачком 4.13 – Цена, на стр.12/35 КД и у чл.2. 
Модела уговора, на стр.28/35 КД.“ 
 

Питање 4: 
„Молимо вас да наведете конфигурације постојећих рачунара (хардвер и софтвер), на 

које се инсталира тражени софтвер?“ 
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Одговор:  
Конфигурација рачунара на које планирамо да инсталирамо софтвер је следећа: 
Procesor Intel® Core™ i3 
Ram memory 4GB 
HDD 500GB 
Grafika Integrisana 512Mb 
OS Windows 10. 
 

Питање 5: 
„Да ли каталоге тј. проспекте понуђене опреме можемо да доставимо на енглеском 

језику?“ 
Одговор:  
КД у Упутству понуђачима како да сачине понуду, под тачком 4.1 – Језик, на стр.11/35 КД  
наведено је да КАТАЛОГ/ПРОСПЕКТ (или други одговарајући документ) модела понуђеног 
добра, понуђач може доставити на енглеском језику (члан 18. став 1. и став 2. ЗЈН). 
Наручилац може у току поступка стручне оцене понуда тражити од понуђача да достави превод 
на српски језик у примереном року, а исти је дужан да изврши превод тог дела понуде (члан 18. 
став 3. ЗЈН). 
У случају спора релевантна је верзија на српском језику (члан 18. став 4. ЗЈН). 
 

Питање 6: 
„На страни 4 КД сте навели да је процењена вредност 600.000,00 динара. Да ли је 

процењена вредност без ПДВ-а?“ 
Одговор:  
Да, процењена врендост је без ПДВ-а. 
 

Питање 7: 
„Да ли се понуде веће од процењене вредности прихватају?“ 

Одговор:  
Процењена вредност предметне набавке утврђена је Одлуком о покретању поступка. 
Прихватљива је она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности (члан 3. став 1. тачка 33) ЗЈН  
Услови за доделу уговора дефинисани су чланом 107. ЗЈН 
Наручилац може (није дужан) доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену 
већу од процењене вредности јавне набавке, под условима и на начин дефинисан чланом 107. 
Страв 4. ЗЈН  
 

Питање 8: 
„Да ли можете да повећате процењену вредност?“ 

Одговор:  
Наручилац не може да повећа процењену вредност предметне набавке. 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

________________________________    ________________________________ 

Миша Мимић       Слађана Васић 
 

__________________________    _____________________________ 
Никола Вујновић      Јелена Јаковљевић 
 
_____________________________ 
Татијана Хумо 
 
57016.62/130 
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