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: 404-1-33/20-13
30.07.2020. 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: услуга.
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Услугa успостављања платформе за размену података унутар РФЗО, као и између РФЗО и
спољних корисника посредством система за подршку синхроним и асинхроним транспортним
протоколима за позив функција пословних апликација РФЗО,
72262000- Услуге израде софтвера, 48620000програмирања софтверских пакет програма,
софтвером.

Оперативни системи, 72210000- Услуге
72266000- Услуге консултовања у вези са

Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-44.
7. Уговорена вредност: 405.437.470,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Број примљених понуда:
Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.
11. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.07.2020. године.
12. Датум закључења уговора: 30.07.2020. године.
13. Основни подаци о извршиоцу:
Назив извршиоца

Седиште извршиоца

ПИБ

Матични број

Informatika a.d. као представник
понуђача у заједничкој понуди:
Informatika a.d. и Asseco SEE
d.o.o.

ул. Јеврејска 32, Београд

100001716

07024592

14. Период важења уговора: до извршења уговорених обавеза.

15. Околности које представљју основ за измену уговора:
Рок за извршење услуге успостављања платформе за размену података (и појединачних
фаза) може се продужити у случају 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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