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: 404-1-98/14-13
13.02.2015. године

На основу члана 109. ст. 4 Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС", бр. 124/12)
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.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
5. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда
6. Врста предмета јавне набавке: услуге
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Закуп пословног простора за потребе Филијале Београд – испоставе Стари град и Врачар
Бр. 404-3-228/14-102
70000000 – услуге пословања некретнинама
8. Процењена вредност јавне набавке:
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Закуп пословног простора за потребе
филијале Београд – испоставе Стари
град и Врачар

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА
ВЕРДНОСТ ЗА ТРИ ГОДИНЕ

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ
МЕСЕЧНО

9.360.000,00 динара

260.000,00 динара

9. Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
Р.Б.

Назив понуђача/подносиоца пријаве

Адреса

1

Нова Агробанка АД Београд у стечају

Сремска 3-5

10. Разлог за обуставу поступка:
Чланом чл. 19 ст. 2 ЗЈН је прописано да се, уколико Наручилац конкурсном документацијом
дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у страној валути, за прерачун цене исказане у страној
валути у динарску противвредност користи одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије
на дан када је започето отварање.
Понуђач је у понуди као цену по м² навео износ од 8 еура, коју је и Наручилац у Одлуци о
покретању поступка одредио као прецењену вредност јавне набавке.

У периоду од доношења наведене Одлуке до момента подношења понуде дошло је
промене курса динара услед којег је дошло до повећања вредности евра у односу на вредност
динара.
Наведена промена курса, а након прерачунавања понуђене цене у динарску
противвредност на дан када је започето отварање понуда, за последицу је имала да понуђена цена у
динарима прелази процењену вредност јавне набавке, без обзира што су процењена вредност јавне
набавке и понуђена цена изражене у еврима једнаке.
11. Када ће поступак бити поново спроведен: Фебруар 2015. године
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