Филијала за шумадијски округ Крагујевац, Ул. Краља Петра I бр.38, 34000 Крагујевац
Србија, тел: +381 34 504-401, Факс: +381 34 331-566, e-mail: kragujevac@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-21650-71
04 број: 404.2-3021/14-10
Датум:15.01.2015.године
На основу члана 116. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“, бр. 124/12),
Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за шумадијски округ са седиштем у
Крагујевцу, објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за
Шумадијски округ Крагујевац.
2. Адреса наручиоца: Краља Петра Првог бр.38, 34000 Крагујевац.
3. Интернет страна наручиоца: www.rfzo.rs.
4. Врста наручиоца: Обавезно социјално осигурање
5. Врста предмета: услуга.
6. Подаци о јавној набавци:
Услуга поправке, демонтаже и монтаже клима уређаја за
потребе Филијале РФЗО за шумадијски округ са седиштем у Крагујевцу.
Предметна набавка је дефинисана у општем речнику јавних набавки на
позицији: 50730000.
Број јавне набавке: 404.2-3021/14, редни број јавне набавке:7/14
7. Врста поступка: јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39 ЗЈН.
8. Процењена вредност ЈН:19.600,00 динара (без ПДВ-а)
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршити преко подизвођача.
11. Укупан број примљених понуда:
Благовремено до дана 24.12.2014.године до 11,00 часова, Наручиоцу су
пристигле две понуде.
Неблаговремених понуда није било.
12. Највиша и најнижа понуђена цена:
- Највиша понуђена цена: 19.400,00 динара без ПДВ-а, понуђача „ Електроиндустријска сервисна мрежа А.Д. Београд
- Најнижа понуђена цена: 14.740,00 динара без ПДВ-а, понуђача „SZR Cool
Servis“, Крагујевац.
13. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша понуђена цена: 19.400,00 динара без ПДВ-а, понуђача „ Електроиндустријска сервисна мрежа А.Д. Београд
- Најнижа понуђена цена: 14.740,00 динара без ПДВ-а, понуђача „SZR Cool
Servis“, Крагујевац.
14. Датум доношења одлуке о додели уговора:26.12.2014.године.
15. Датум закључења уговора:14.01.2015.године.
16. Основни подаци о вршиоцу услуге: „SZR Cool Servis“, Крагујевац. ул.
Кнеза Михаила 52/А, Крагујевац, матични број:57110066, ПИБ: 103945057.
17. Период важења уговора:Уговор се закључује на период до извршења
услуге.

