Филијала за Севернобанатски округ Кикинда, ул. Доситејева број 33, 23300 Кикинда, Србија,
Тел. централа: 381 230 21-052, 381 230 21-125, Факс: 381 230 21-052, 381 230 21-125,
e-mail: kikinda@rfzo.rs ПИБ: 101288707, матични број: 06042945, подрачун: 840-5650-56.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

02.8 број: 404-1511/2014-4-166
Датум: 22.01.2015. године
На основу члана 39, члана 55 став 1 тачка 2, члана 57 став 1 и члана 60 став 1 тачка
2 Закона о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’ бр.124/12) и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 02.8 број: 404-1511/2014-166 од 26.12.2014. године, Комисија за
јавну набавку Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање за Севернобанатски
округ са седиштем у Кикинди, сачињава и упућује следећи
П О З И В
за подношење понуда
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за
Севернобанатски округ са седиштем у Кикинди
2. Адреса наручиоца: Кикинда, ул. Доситејева 33
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста поступка јавне набавке: Jавна набавка мале вредности
6. Предмет јавне набавке: Добро
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника јавних набавки:
Телефакс апарат-Уређаји за усмеравање факс сигнала на телефакс машине-30121410
8. Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.
Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих
понуда буду имале исту цену за предмет добра који је садржан у понуди, предност ће
имати она понуда која је прва достављена на адресу наручиоца.
9. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне
документације може се извршити са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца
www.rfzo.rs
10. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа
или службе територијалне аутономне или локалне самоуправе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада:
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл. могу се добити код следећих институција:
• Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mpf.gov.rs
• Пореска управа Републике Србије – http://poreskauprava.org
• Министарство правде и државне управе Републике Србије – www.drzavnauprava.rs
• Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије –
www.minrzs.gov.rs

11. Начин подношења понуде:
• Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно - на писарници наручиоца
• Понуђач понуду доставља у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара
• Понуде доставити на адресу Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала
за Севернобанатски округ Кикинда, Доситејева 33, 23300 Кикинда (канцеларија број
11 - писарница)
• Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку «Понуда за ЈНМВ добра 1
телефакс апарата зa Испоставу Сента, РФЗО Филијале за Севернобанатски округ
Кикинда, број набавке 02.8 broj 404-1511/2014-166» - НЕ ОТВАРАТИ • Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе свој пун назив и адресу,
име и презиме и телефон особе за контакт.
12. Рок за подношење понуде:
Рок за подношење понуда је до 03.02.2015. године, најкасније до 12,00 часова.
Благовременим се сматрају понуде које су приспеле Наручиоцу до истекa рока
наведеног у претходном ставу, без обзира на начин како су послате.
Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадан дан,
благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 12,00 часова првог нередног
радног дана.
13. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће Комисија за јавну набавку мале вредности, дана
03.02.2015. године у 12,30 часова, у просторијама Републичког фонда за здравствено
осигурање, Филијале за Севернобанатски округ са седиштем у Кикинди, ул. Доситејева 33,
канцеларија број 5.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране наручиоца.
14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који
својство представника понуђача доказују предајом пуномоћја за учешће у поступку
отварања понуда, које мора бити издато у писменој форми, оверено и потписано од
стране одговорног лица понуђача.
Пуномоћје се предаје Комисији за јавну набавку непосредно пред почетак поступка
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.
15. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: је 5 (пет) радних дана од
дана јавног отварања понуда.
16. Лице за контакт: Бранко Иветић, председник Комисије:
• путем поште на адресу: Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за
Севернобанатски округ Кикинда, Доситејева 33, 23300 Кикинда
• путем мејла, на адресу: kikinda@rfzo.rs
• путем факса, на број: 0230 / 21-125.
Комисијa за јавну набавку мале вредности

