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
08/5 број: 404-1-50/20-17
08.12.2020. године
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
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 развоја софтверског система за матичну евиденцију и остваривање права РФЗО
уз реинжењеринг постојећих пословних процеса и алгоритама на којима се заснивају
сви подсистеми остваривања права на здравствену заштиту осигураних лица
Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-50
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге израде софтвера - 72262000,
Оперативни системи - 48620000, Услуге програмирања софтверских пакет производа 72210000, Услуге консултовања у вези са софтвером - 72266000
7. Уговорена вредност: 297.250.000,00 динара без ПДВ-а.
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Број примљених понуда: 1 (једна).
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.
13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.12.2020. године.
14. Датум закључења уговора: 07.12.2020. године.
15. Основни подаци о извршиоцу:
Назив извршиоца

Седиште извршиоца

ПИБ

Матични број

Unicom-Telecom d.o.o. као
представник понуђача у
заједничкој понуди: UnicomTelecom d.o.o., Heliant
d.o.o.,
Soneco d.o.o. и
Infolab d.o.o.

Омладинских бригада бр.
90в, Београд

108729278

21056146

16. Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 24 месеца од почетка
реализације пројекта у складу са Пројектним планом.
17. Околности које представљaју основ за измену уговора:
Након закључења уговора, уговор се може изменити у случaју да дође до
продужетка рока за извршење услуге (и појединачних фаза) у случају наступања више силе
дефинисане уговором и у случају да Извршилац није у року извршио услугу успостављања из
разлога који су на страни Наручиоца и који су онемогућили да се услуга заврши у уговореном
року.
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