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: 404-1-52/15-13
25.12.2015. године
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12 и 23/15)
Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
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
5. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуде
6. Врста предмета јавне набавке: радови
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке: Измештање постојећег и набавка и монтажа новог резервоара за лож уље за
потребе филијале Ужице – испостава Пријепоље, број јавне набавке 404-4-321/15-62.
Назив и ознака из општег речника набавке: Цилиндрични резервоари – 44616000, Радови на
демонтажи - 45111300; Грађевински радови - 45000000; Услуге инсталирања електричне и машинске
опреме – 51100000
Редни број јавне набавке: 404-4-321/15-62.
8. Процењена вредност јавне набавке: 500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Р.Б.

Назив понуђача

Адреса

1

Глечер д.о.о.

Нехруова 51а, Београд

10. Разлог за обуставу поступка:
Након донете Одлуке о додели уговора, Наручилац је потписао уговор, који није потписан од стране
наведеног понуђача из разлога што Наручилац није могао да ступи у контакт са понуђачем „Глечер“
д.о.о. како би приступио потписивању уговора, како телефонским, тако и електронским путем. Контакт
телефони наведени у понуди нису били у функцији, као ни емаил адреса.
Имајући у виду да су наступили разлози предвиђени чланом 109. став 2., односно разлози који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, а
у вези са чланом 113. Закона о јавним набавкама, донета је одлука као у диспозитиву.
11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак јавне набавке ће бити поново спроведен након истека рока за подношење захтева за
заштиту права, у складу са чланом 149. Став 6. Закона о јавним набавкама.
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