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
08/2 број: 404-1-39/15-6
17.04.2015. године
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
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, као наручилац, ће спровести поступак јавне
набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати
здравствене установе.
5. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
6. Врста предмета јавне набавке: добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за 2015. годину - Hidroksipropilmetil
celuloza и Kontrast plavo.
33662100 – медицински производи у офталмологији
8. Број партија: Предметна јавна набавка обликована је у 2 партијe.
9. Време трајања оквирног споразума: 12 (дванаест) месеци од дана потписивања
10. Број понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум: оквирни споразум се
закључује са по једним понуђачем
11. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:


Критеријум за доделу уговора за партију број 1 је економски најповољнија понуда.

Елеменати критеријума за партију број 1 су:
1) Понуђена укупна цена, без ПДВ-а - највише 50 пондера
2) Квалитет – највише 50 пондера


Критеријум за доделу уговора за партију 2 је најнижа понуђена цена.

12. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације
може се извршити са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца www.rfzo.rs
13. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл:

 Министарство финансија – www.mfin.gov.rs
 Пореска управа – poreskauprava.gov.rs.
 Министарство правде - www.mpravde.gov.rs
 Министарство државне управе и локалне самоуправе - www.mduls.gov.rs
 Министарство пољопривреде и заштите животне средине – www.mpzzs.gov.rs
 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - www.minrzs.gov.rs
14. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:



Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно.
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
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА УГРАДЊУ ИНТРАОКУЛАРНИХ СОЧИВА за 2015. годину Hidroksipropilmetil celuloza и Kontrast plavo – ЗА ПАРТИЈ-У/Е ______ ,број јавне набавке
404-1-110/15-49 - НЕ ОТВАРАТИ).
 На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.
 Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул.
Јована Мариновића бр. 2, Београд - канцеларија бр. 6 сваког радног дана од 8-15h.
 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 18.05.2015. године
до 11:30 часова, без обзира на начин како су послате.
15. Место, време и начин отварања понуда:
 Јавно отварaње понуда обавиће се дана 18.05.2015. године у 12:00 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.

16. 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.

17. Рок за доношење одлуке: у року до 25 дана од дана отварања понуда.
18. Лице за контакт: Биљана Кукуљ Сектор за јавне набавке РФЗО.


путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд



путем факса на број: 011/2053-884



путем е mail-а: cjn.socivapotrosni@rfzo.rs

Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 7:30 до 15:30 часова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57015.59/1

