
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
08/3 брЈОЈ: 404-2-12/19- V  

. Ofa2019. године 
Јована Мариновића 2 
Б е о г р а д

На основу члана члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени 
гласник PC" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-2- 
12/19-7 од 04.06.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

О Д Л У К У
о

ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАТИЧНЕ ПЛОЧЕ ЗА СЕРВЕР FUJITSY PRINIERGY ЗА ПОТРЕБЕ ФИЛИЈАЛЕ ЗАЈЕЧАР

редни број ЈН 404-22-101/19-12
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Диспозитив одлуке

Обуставља се поступак јавне набавке матичне плоче за сервер Fujitsu Primergy за потребе 
Филијале Зајечар, број 404-22-101/19-12.

I. Подаци о наручиоцу

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

II. Подаци о јавној набавци

1. Врста предмета јавне набавке: добра.
2. Предметјавие набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке: 

Предмет јавне набавке: Набавке матичне плоче за сервер Fujitsu Primergy за потребе 
Филијале Зајечар.
Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 60.000,00 динара.
Назив и ознака из општег речника набавке: 30237140 -  Матичне плоче.
Редни број јавне набавке: 404-22-101/19-12.

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

III. Разлози за обуставу поступка

У поступку јавне набавке матичне плоче за сервер Fujitsu Primergy за потребе Филијале 
Зајечар, број 404-22-101/19-12 у року за подношење понуда, односно до 04.06.2019. године до 09:30 
часова, Наручиоцу није пристигла ниједна понуда.

IV. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке предложила је да се донесе одлука о 
обустави поступка јавне набавке матичне ллоче за сервер Fujitsu Primergy за потребе Филијале 
Зајечар, број 404-22-101/19-12 из разлога наведених у одељку 111. ове Одлуке.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког. фонда за здравствено осигурање доноси 
одлуку као у диспозитиву.

О б р а з л о ж е њ е

59019.40/148
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http://www.javnenabavke.rfzo.rs

