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: 404-2-16/17-22
21.08 .2017. године

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15) 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.javnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста поступка јавне набавке: Javna nabavka male vrednosti
6. Врста предмета јавне набавке: dobra
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: 31210000 – Електрични апарати за
укључивање и искључивање или заштиту струјних кола, 31650000 – Изолациони делови, 31500000 –
Расветна опрема и електричне светиљке, 31150000 – Пригушнице за сијалице или цеви са
пражњењем, 31224000 – Спојни и контактни елементи,44411000 - Санитарни производи, 42130000 –
Славине, вентили и слични уређаји, 39715000 – Бојлери за воду и за грејање зграда; водоводна
инсталација, 44165000 – Црева, уводне цеви и наглавци, 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.
Редни број јавне набавке: 404-22-101/17-17
8. Процењена вредност јавне набавке: 3.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Број
партије
3
4

Назив партије
Грађевински и молерско-фарбарски
материјал
Браварски материјал

Број понуда
0
0

Назив
понуђача

Адреса

-

-

-

-

10. Разлог за обуставу поступка: На адресу наручиоца, до дана одређеног за достављање
понуда, није стигла ни једна понуда за партије бр. 3 и 4.
11. Када ће поступак бити поново спроведен:
Наручилац ће поново покренути нови поступак предметне јавне набавке,за партије 3 и 4 ,када
се буду стекли законом прописани услови за покретање поступка.
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