Филијала за Моравички округ са седиштем у Чачку, ул. Железничка бр. 7, 32000
Чачак, тел.: 032/224-045, факс: 032/221-299, e-mail: cacak@rfzo.rs , ПИБ: 101288707,
МБ: 06042945, подрачун Филијале: 840-16650-36
02.бр.404-33/12-3
24.11.2014.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“ број 124/12) и Решења
о образовању комисије за јавну набавку 02 бр.404-33/12-2 од 24.11.2014.г., Комисија
за јавну набавку Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала за
Моравички округ са седиштем у Чачку сачињава и упућује следећи
Позив за подношење понуда
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено
Филијала за Моравички округ са седиштем у Чачку
2. Адреса наручиоца: Железничка бр.7, 32000 Чачак
3. Врста наручиоца: Здравство

осигурање,

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:
Набавка – Еthernet swich за потребе Филијале Чачак.
Предметна набавка је дефинисана у општем речнику набавке на позицији
30236000- разна рачунарска опрема.
4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
5. Врста предмета: добро.
6. Критеријуми, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена
цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације: Преузимање конкурсне
документације може се извршити са Портала јавних набавки, на интернет
страници www.rfzo.rs или у седишту Филијале за Моравички округ у Чачку,
Железничка бр.7, Чачак.
8. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно
органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе
где се могу благовремено добити испрани подаци о пореским
обавезима, 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 Републике Србије - www.mfin.gov.rs
 Министарство привреде Републике Србије - www.mfp.gov.rs
 Пореска управа Републике Србије - www.poreskauprava.gov.rs
 Министарство правде и државне управе Републике Србије www.mpravde.gov.rs
 Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике
Србије - www.minrzs.gov.rs
9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду
у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Коверат са понудом мора имати озбнаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ENTER SWICHA ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО - ФИЛИЈАЛЕ ЗА МОРАВИЧКИ ОКРУГ СА
СЕДИШТЕМ У ЧАЧКУ , број набавке 404-33/12 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.
Понуде доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање,
Филијала за Моравички округ са седиштем у Чачку, Железничка бр.7, 32000 Чачак,канцеларија број 24.
Рок за подношење понуда је до 12.12.2014.г. до 12,00 часова.
Благовременим се сматрају понуде које су приспеле Наручиоцу до истека рока
наведенох у предходном ставу, без обзира на начин како су приспеле.
Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадан дан,
благовременом ће се сматрати понуде које су приспеле до 12,00 часова првог
наредног радног дана.
10. Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда обавиће се дана 12.12.2014.г. у 13,00 часова у просторијама
РФЗО-филијале за Моравички округ са седиштем у Чачку, Железничка бр.7.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене код Наручиоца.
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, корају Комисији
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
12. Рок за доношење одлуке: 5 дана од дана отварања понуда.
13. Лице за контакт: Сања Николић
-

путем поште на адресу: 32000 Чачак, Железничка бр.7
путем факса 032/221-299

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

