Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 број: 404-2-27/17-5
14.09.2017. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање ће да закључи уговор о јавној набавци
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
6. Врста предмета јавне набавке: добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Потрошни материјал за одржавање објеката за потребе РФЗО.
Назив и ознака из општег речника набавке: 31500000 – Расветна опрема и електричне
светиљке, 24000000 – Хемијски производи, 39224000 – Метле, четке и други производи разних
врста, 39300000 – Разна опрема, 44500000 – Алати, браве, кључеви, спојни елементи, ланци и
опруге, 44100000 – Грађевински материјали и припадајући производи;
8. Број партија: Предметна јавна набавка обликована је у 3 ( три ) партије.
9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
10. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације може
се
извршити
са
Портала
јавних
набавки
и
интернет
странице
наручиоца
www.javnenabavke.rfzo.rs
11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:




Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО – ЗА ПАРТИЈУ/Е ______, број јавне набавке ЈН МВ 404-22-101/17-25 - НЕ ОТВАРАТИ).



На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своје пословно име, адресу, телефон, email адресу и одговорно лице.



Понуду доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул.
Јована Мариновића бр. 2, писарница, од 7:30-15:30, од понедељка до петка.
Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 22.09.2017. године
до 09:30 часова, без обзира на начин како су послате.



12. Место, време и начин отварања понуда:
 Јавно отварaње понуда обавиће се дана 22.09.2017. године у 10:00 часова у просторијама
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала број 3.
 Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране наручиоца.

13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:


Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају комисији наручиоца
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.



Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид у
податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе све евентуалне
примедбе на поступак отварања понуда.
14. Рок за доношење одлуке: У року од 10 дана од дана отварања понуда.
15. Лице за контакт: Војислав Јовић





путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд
путем е маил-а: vojislav.jovic@rfzo.rs.
Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30 часова, од
понедељка до петка.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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