Филијала за град Београд, 11000 Београд, Немањина 30, телефон: 381 11 2646-022 факс: 381 11 2681-386
e-mail: beograd@rfzo.rs
www.rfzo.rs ПИБ: 101288707
мат.број: 06042945
рачун број: 840-24650-92

Број: 404- 696/14-7
Датум: 10.12.2014.године
На основу 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 мале вредности број 404-696/14 - 4 од
25.11.2014.године, Комисија за јавну набавку Републичког фонда за здавствено
осигурање – Филијале за град Београд сачињава и упућује следећи
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање –
Филијала за град Београд
2. Адреса наручиоца: Београд, ул. Немањина бр.30
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Здравство
5. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника:
Набавка услуге премештања и оправке телефонских линија за
потребе Филијале за град Београд.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавки на
позицији 50334110 – Услуге одржавања телефонске мреже.
6. Врста предмета: Услуга.
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа
понуђена цена.
8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет
адреса где је конкурсна документација доступна: Конкусна
документација се може преузети са интернет странице наручиоца и са
Портала Управе за јавне набавке.
9. 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 исл. се могу 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
Републике Србије – www.minrzs.gov.rs

политике

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач
понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси
понуду у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом
отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Коверат са понудом мора имати ознаку: Републички фонд за
здравствено осигурање – Филијала за град Београд, ул.
Немањина бр.30, Београд, са назнаком ''Понуда за јавну набавку
бр. 404-696/14 набавку услуге премештања и поправке
телефонских линија за потребе Филијале за град Београд – ''НЕ
ОТВАРАТИ''.
Понуђач је дужан да на полеђини коверте наведе пун назив и
седиште, као и име и презиме и телефон особе за контакт.
Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за
здравствено осигурање – Филијалу за град Београд, ул. Немањина
бр.30, Београд.
Рок за подношење понуда је 18.12.2014.године до 12:00 часова.
Благовременим се сматрају понуде које су приспеле Наручиоцу до
истека наведеног у предходном 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 пристигле до
12.00 часова првог наредног радног дана.
11. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће
се дана 18.12.2014.године у 12:30 часова у просторијама Наручиоца у
Београду, ул. Немањина бр.30.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од
стране Наручиоца.
12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда: Представници понуђача, који
присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији наручиоца
поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке: до 10 дана од дана отварања понуда.
14. Лице за контакт: Комисија за јавну набавку
Путем поште на адресу: ул. Немањина бр.30, Београд
E-mail: beograd@rfzo.rs

