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На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12),
Републички фонд за здравствено осигурање објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗАКУПА
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕДИШТА ФИЛИЈАЛЕ ЗА ЈУЖНОБАНАТСКИ
ОКРУГ, ПАНЧЕВО БРOJ 404-3-228/14-101
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 ће да закључи уговор о јавној набавци.
5. Врста предмета јавне набавке: услуге
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
70000000 – услуге пословања некретнинама
7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Како је потребно да понуђени простори одговарају са аспекта укупне површине,
одговарајуће шалтер-сале, информационе и техничке инфраструктуре констатовано је да
простор Поштанске штедионице, који се налази на адреси Трг Слободе бр.4, одговарајући и да
задовољава потребе рада запослених и осигураника, јер располаже одговарајућом шалтерсалом, којој се приступа са нивоа трга, а уједно је и простор опремљен и потребном
инфраструктуром.
Из техничких разлога који се тичу доступности и приступачности простора, као и чињенице
да је у питању једини доступан простор опремљен шалтер салом, предмет јавне набавке
закупа за потребе филијале за јужнобанатски округ једино може да реализује ''Поштанска
штедионица'', РФЗО има намеру да за потребе јавне набавке закупа простора спроведе
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36.
став 1. тачка 2) ЗЈН.
8. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда:
- Акционарском друштву ''Банка Поштанска штедионица'', ул. Краљице Марије бр.3,
Београд
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