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Филијала Лесковац, 16000, телефон: 016-254-144, факс: 016-253-059, mail: leskovac@rfzo.rs, улица: 11 

Октобар бр.25, ПИБ: 101288707, мат.број: 06042945, подрачун филијале: 840-1650-28 
 

Број: 404.2-41/2014/-186 
01.12.2014. 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“, бр. 124/12), и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број: 404.2-41/2014-186/1 од  18.11.2014.године, 
Комисија за јавну набавку Републичког фонда за здравствено осигурање Филијале за 
Јабланички округ Лесковац сачињава и упућује следећи  

 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

1. Назив Наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за 
Јабланички округ са седиштем у Лесковцу. 

2. Адреса Наручиоца: ул. 11.Октобар бр. 25. 
3. Интернет страна Наручиоца: www.rfzo.rs 
4. Врста наручиоца: остало – обавезно социјално осигурање. 
5. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку 

јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским сктима 
којима се уређују јавне набавке. 

6. Врста предмета: јавна набавка услуге набавке и монтирања ПВЦ ролетни на 
згради у седишту Филијале 4 комада (за прозоре димензије 175х170 цм) и 
замене дотрајалог дрвеног прозора у испостави у Бојнику (димензије 
200x180cm), израда и монтажа ПВЦ прозора застакљеног флит стаклом 
(d=4+10+4mm). 

7. Опис предмета јавне набавке,назив и ознака из општрг речника набавке: 
45000000 грађевински радови 

8. Предметна јавна набавка обликована је по партијама:  
- партија 1 услуге набавке и монтирања ПВЦ ролетни за 4 прозора дименизије 

175х170 цм  на згради у седишту Филијале; 
- партија 2 замена дотрајалог дрвеног прозора у Испостави Бојник (димензије 

200x180cm), израда и монтажа ПВЦ прозора застакљеног флит стаклом 
(d=4+10+4mm). 
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
10. Начин преузимања конкурсне документације: са Портала јавних набавки 

иинтернет странице  или непосредно на адресу ул. 11 Октобар бр.25. Лесковац, I 
спрат канц. бр. 6., од 07.30 – 15.30 часова, сваког радног дана или на интернет 
странице наручиоца www. rfzo.rs 

11.  Адреса и интернет адреса државног орагана или организације, односно орагана 
или службе територијалне аутомимје или локалне самоуправе где се могу 
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштитит 
ћивотне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: 

  
�       Министарство финансија Републике Србије, Кнеза Милоша бр. 20, Београд,  

http://www.mfin.gov.rs 
� Пореска управа Републике Србије, Саве Машковића бр. 3-5, Београд, 

http://poreskauprava.gov.rs 
� Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике 

Србије, Немањина бр. 22-26, Београд, http://www.merz.gov.rs 



 2

� Министарство за рад, заппшљавање, бборачка и социјална питања 
Републике Србије Немањина бр. 22-26, Београд, http://minrzs.gov.rs 
� Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, Београд,  http://apr.gov.rs 

 
 

12.   Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 - Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно. 
 - Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
   приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара. 
 - Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
   МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број: 404.2-41/2014-186 НЕ ОТВАРАТИ“. 
 - На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно 
    лице. 
 - Понуде доставити на адресу ул. 11 Октобар бр.25. Лесковац, канцеларија број 1. 
    писариница у приземљу. 
 - Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за 
подношење    понуда на Порталу јавних набавки, односно 09.12.2014. године до 11.00 
часова. 
 -  Благовременим се сматрају понуде које су приспеле Наручиоцу до истека рока    
    наведеног у претходном ставу, без обзира на начин доспећа. 
     13.  Место, време и начин отварања понуда: 
  - Јавно отварање понуда обавиће се дана 09.12.2014. године у 11.30 часова, у 
   просторијама Наручиоца у ул. 11 Октобар бр. 25. Лесковац, на I спрату  у сали за 
     састанке канцеларија бр 8. 
  - Понуде ће бити отваране редоследом којим су заведене од стране Наручиоца. 
  
   14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
 отварања понуда: 
  - Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији 
    наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 
 - Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда               
     изврши увид у податке из понуде који се уносе у Записник о отварању понуда, као и 
     да изнесу евентуалне примедбе на поступак отварања понуда. 
     15. Рок за доношење Одлуке о додели Уговора: у року од 8 дана од дана отварања 
  понуде. 
    16. Лице за контакт: Драган Станковић тел. 016/254-144, 016/254-130 лок.6 мобилни 
телефон бр.065/8522263,    мејл: leskovac@rfzo.rs, факсом: 016/253-059 или путем поште 
ул. 11.Октобар бр. 25., Лесковац. 
 

 
 
     
 
 

 
  


