Филијала за шумадијски округ Крагујевац, Ул. Краља Петра I бр.38, 34000 Крагујевац
Србија, тел: +381 34 504-400, Факс: +381 34 331-566, e-mail: kragujevac@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-21650-71
04/1 број: 404.2-3021/14-4
Датум: 16.12.2014.године
На основу чл.39.ст.5., чл.55.ст.1.тач.2., чл.57.ст.1. и чл.60.ст.тач.2. Закона о
јавним набавкама („Сл гласник РС“, бр. 124/12), чл.6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13) и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке мале вредности 04/1 број: 404.2-3021/14-2 од 02.12.2014.
године, Комисија за јавну набавку Републичког фонда за здравствено осигурање,
Филијале за Шумадијски округ са седиштем у Крагујевцу, сачињава и упућује следећи
Позив за подношење понуда
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 осигурањe
5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
6. Врста предмета: услуга
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника
јавних набавки: Услуга поправке, демонтаже и монтаже клима уређаја
за потребе Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање за
шумадисјки округ са седиштем у Крагујевцу .
Предметна набавка је дефинисана у општем речнику јавних набавки на
позицији: 50730000 – услуге поправке и одржавања расхладних група.
7. Предметна јавна набавка се не обликује по партијама.
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа
понуђена цена.
9. Адреса и интернет адреса државног органа или организације,
односно органа или службе територијалне аутономије 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, могу се добити код следећих институција:
Министарство финансија Рпублике Србије – www.mfin.gov.rs
Пореска управа – http://poreskauprava.org
Министарство правде и државне управе Републике Србије –
www.mpravde.gov.rs, Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике Републике Србије – www.minrzs.gov.rs
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине –
www.merz.gov.rs , за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs.
10. Начин преузимања конкурсне документације: преузимање конкурсне
документације се може извршити са Портала јавних набавки или у

седишту наручиоца.
11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: понуђач
понуду подноси непосредно или путем поште, у затвореној коверти, са
обавезном назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга – поправке,
демонтаже и монтаже клима уређаја за потребе Филијале Републичког
фонда за здравствено осигурање за шумадисјки округ са седиштем у
Крагујевцу . бр. набавке 404.2-3021/14 - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини
коверте понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно лице.
Рок за подношење понуда је: 24.12.2014. године до 11:00 часова.
Благовременим се сматрају понуде које су приспеле наручиоцу до истека
рока наведеног у претходном ставу, без обзира на начин како су
приспеле.
Уколико је последњи дан рока за достављање понуда нерадан дан,
благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 11:00 часова
првог наредног радног дана.
12. Место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се
дана 24.12.2014. године у 12:00 часова у просторијама наручиоца, у
канцеларији бр. 109.
Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене (заведене) код
наручиоца.
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у
поступку отварања понуда: представници понуђача који присуствују
јавном отварању понуда, морају Комисији поднети овлашћење за
учешће у поступку отварања понуда.
14. Рок за доношење одлуке: до 8 дана од дана отварања понуда.
15. Лице за контакт: Одељење за правне и опште послове ,путем поште на
адресу наручиоца или путем факса 034/331-566.

Комисија за ЈНМВ

