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:404-1-52/18-4
07.11.2018. године
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

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
5. Врста предмета јавне набавке: услуге
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услуга одржавања економско – финансијског софтвера NexTBIZ
72267000 – Услуге одржавања и поправки софтвера
Број јавне набавке: 404-3-208/18-53
7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних
са заштитом искључивих права, набавку може испунити само одређени понуђач.
Предмет јавне набавке је одржавање Економско – финансијског софтвера NexTBIZ за
период од 12 месеци.
Републички фонд за здравствено осигурање je, након спроведеног преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда, закључио Уговор број 103-1/17 о пружању
услуге одржавања Економско – финансијског софтвера NexTBIZ са предузећем BIT
IMPEKS d.o.o., 08/3 број 404-1-48/17-16 од 01.12.2017.
Одржавање Економско – финансијског софтвера NexTBIZ, на основу закљученог Уговора
број 103-1/17, обухватало је одржавање софтверског система у функционално исправном
стању, корективно одржавање, превентивно одржавање, адаптивно одржавање, обуку
корисника, техничку подршку, обезбеђивање интeрфејса за аутоматско преузимање
података из других информационих система и стручну информатичку подршку.
Републички фонд за здравствено осигурање има потребу за одржавањем Економско –
финансијског софтвера, о чему је стручна служба за информационе технологије РФЗО
саставила Техничку спецификацију.
Предмет набавке је специфична услуга одржавања софтверског система који је инсталиран
као дистрибуирани информациони систем у Дирекцији, Покрајинском фонду, као и у 29
филијала РФЗО и који се састоји од модула и подмодула који се односе на финансијско
књиговодство, финансијску оперативу, обрачун зарада и накнада за запослене и
ангажоване по другом основу и обрачун накнада осигураницима. Сви наведени модули
имплементирани су у РФЗО у складу са прописима из области буџетског књиговодства
Републике Србије.
BIT IMPEKS d.o.o., Београд, Љермонтова бр.13, је дана 10.10.2018. године, доставио Изјаву
да је искључиви носилац ауторских права над NexTBIZ рачунарским програмом, Потврду о
уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права број: А-

200/2010/1, од 13.09.2010., издату од стране Завода за интелектуалну својину Републике
Србије, којом се потврђује да је у погледу дела под насловом NexTBIZ носилац ауторских
права и Изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да привредно друшво
за информациони инжењеринг BIT IMPEKS d.o.o., није пренело ауторска права на NexTBIZ
софтверу на трећа лица.
Управа за јавне набавке је дана 16.10.2018. године, на наш Захтев за мишљењем о
основаности примене преговарачког поступка 08 број 404-904/18 од 12.10.2018. године,
доставила позитивно мишљење, Допис број 404-02-4270/18, наш број 404-904/18-1.
8. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде:
8.1 BIT IMPEKS d.o.o., Београд, Љермонтова бр.13
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