Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/3 број: 404-1-29/18-28
10.04.2019. године
На основу члана 116. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
ЗА I КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке
и закључио оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати:
Републички фонд за здравствено осигурање, здравствене установе из Плана мреже здравствених
установа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Институт за вирусологију,
вакцине и серуме „Торлак“ и Универзитет у Београду - Стоматолошки факултет.
5. Врста предмета јавне набавке: добра.
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Електрична енергија са
балансном одговорношћу за период од 12 месеци.
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – електрична енергија.
7. Редни број јавне набавке: 404-1-112/18-27.
8. Уговорена вредност за први квартал 2019. године: 109.423.681,64 динара без урачунатог
ПДВ-а.
9. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
10. Број примљених понуда:
Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.
12. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 31.07.2018. године.
13. Датум закључења уговора: Први квартал 2019. године, од 01.01.2019. године до 31.03.2019.
године.
Датум закључења оквирног споразума: 21.08.2018. године.
14. Основни подаци о добављачу:
Назив добављача

Седиште добављача

ПИБ

Матични број

Јавно предузеће „ЕПС Београд“

Београд

103920327

20053658

1

15. Период важења уговора: До испуњења уговорних обавеза.
Период важења оквирног споразума: од 24.08.2018. године до 24.08.2019. године (12 месеци).
16. Околности које представљју основ за измену уговора:
Измене и допуне уговора могуће су у случају да код уговорних страна настану промене
пословног имена, односно промене назива и статусне промене, у случајевима када код Купца наступе
промене које захтевају искључење мерног места или укључење новог мерног места, услед промене
власништва, промене у вези са правом коришћења и евентуалним другим променама које настану
после закључења уговора, а које захтевају промену података о мерним местима.
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