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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за Сремски
округ са седиштем у Сремској Митровици.
2. Адреса наручиоца: Светог Димитрија бр. 4, 22000 Сремска Митровица.
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
6. Врста предмета јавне набавке: услуге.
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Сервисирање и поправка телефакс апарата Panasonic KXFL 613 са уградњом резервног
дела.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50314000-9 услуге поправке и одржавање
телефакс уређаја
8. Број партија:

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
10. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне документације
може се извршити са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца
www.rfzo.rs
11. 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 Републике Србије, Кнеза Милоша бр. 20, Београд,
http://www.mfin.gov.rs
• Пореска управа Републике
http://www.poreskauprava.gov.rs

Србије,

Саве

Машковића

бр.

3-5,

Београд,

• Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,
Немањина бр. 22-26, Београд, http://www.merz.gov.rs
• Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије,
Немањина бр. 22-26, Београд, http://www.minrzs.gov.rs
• Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, Београд, http://www.apr.gov.rs

12. 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
УСЛУГА-СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА ТЕЛЕФАКС АПАРАТА PANASONIC KXFL 613
СА УГРАДЊОМ РЕЗЕРВНОГ ДЕЛА, број набавке 404-109/2014-170 – НЕ ОТВАРАТИ“
• На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно
лице.
• Понуде доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала
за Сремски округ са седиштем у Сремској Митровици, ул. Светог Димитрија бр.4,
22 000 Сремска Митровица, - канцеларија број 1 – шалтер сала.
• Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 20.01.2015.
године до 11:00 часова, без обзира на начин како су послате.
13. Место, време и начин отварања понуда:
• Јавно отварaње понуда обавиће се дана 20.01.2015. године у 12:00 часова у
просторијама Наручиоца у у Сремској Митровици, ул. Светог Димитрија бр.4, канцеларија број
15.
• Понуде/пријаве ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране
наручиоца.
14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда/пријава:
• 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/пријаве који се уносе у записник о отварању понуда, као и да изнесе
све евентуалне примедбе на поступак отварања понуда.
15. Рок за доношење одлуке: у року до 5 дана од дана отварања понуда.
Лице за контакт: Тијана Мудренић
• путем поште на адресу: 22 000 Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија бр.4
• путем факса број: 022/610-589
• путем e maila: tijana.mudrenic@rfzo.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
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