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: 404-1-54/16-18
09.11.2016. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15,
68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за партију 3 - ТОНЕРИ ЗА SHARP ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање је закључио оквирни споразум и уговор о јавној
набавци.
5. Врста предмета јавне набавке: добра.
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Тонери,
фотокондуктори, ink-jet кертриџи, рибони, факс филмови за потребе РФЗО, број 404-4-101/16-55,
обликован је у следеће партије:
Ред.бр.

Назив партија

1

ТОНЕРИ И INK-JET КЕРТРИЏИ ЗА HP ШТАМПАЧЕ

3

ТОНЕРИ ЗА SHARP ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Ознака из општег речника набавки: 30125110 – Тонер за ласерске штампаче и телефакс
машине, 30125120 – Тонер за фотокопир апарате.
7. Уговорена вредност: 254.955,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Резервни критеријум, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, јесте рок плаћања
рачуна. Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих
понуда, за исту партију, буду имале исту понуђену цену, предност ће имати она понуда у којој
је понуђен дужи рок плаћања рачуна.
9. Број примљених понуда: 3 (три).
Број понуда по партијама:
Број партије

Назив партија

1

ТОНЕРИ И INK-JET КЕРТРИЏИ ЗА HP ШТАМПАЧЕ

2

ТОНЕРИ ЗА SHARP ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Број понуда
2
1

10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Уговор се неће извршти
преко подизвођача.
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.09.2016. године.
12. Датум закључења уговора: 08.11.2016. године.
13. Основни подаци о добављачу:
Број партије

Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични број

3

„Digitron IST“
d.o.o.

Цара Лазара 3,
Београд

100255582

06291745

14. Период важења уговора: до утрошка опредељених количина добара а најдуже 12 месеци.
15. Околности које представљју основ за измену уговора:
Измене и допуне уговора могуће су у случају више силе предвиђене оквирним споразумом и у
другим случајевима који не представљају измену битних елемената уговора у складу са
чланом 115. ЗЈН.

2

