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: 404-2-3/20-12
27.04.2020. 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
за Партију 4 - Услуга контроле противпожарне централе Siemens CI1145 за потребе
Дирекције РФЗО

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:
Предмет јавне набавке: Услуга контроле противпожарних апарата, хидраната и
противпожарне централе за потребе организационих јединица РФЗО.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50413200 - Услуге поправке и одржавања
ватрогасне опреме, за све партије.
Редни број јавне набавке: 404-22-201/20-3
7. Уговорена вредност:
Број
партије

Назив партије
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Услуга контроле противпожарне
централе Siemens CI1145 за потребе
Дирекције РФЗО

Назив изабраног
понуђача
Smart Building
Technologies
d.о.о.

Уговорена вредност
без ПДВ-а

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Број примљених понуда:
Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Број понуда по партијама: За Партију 4 пристигла је једна понуда.
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: 13.04.2020. године.
12. Датум закључења уговора: 21.04.2020. године.

741.900,00

13. Основни подаци о пружаоцу услуге:
Р.Б.
1.

Назив пружаоца
услуге
Smart Building
Technologies d.о.о.

Седиште пружаоца услуге

ПИБ

Матични број

ул. Радоја Дакића бр. 7, БеоградЗемун

108141659

20939141

14. Период важења уговора:
Уговор се закључује на период од 12 месеци, а производи равно дејство почев од
21.04.2020. године.
15. Околности које представљaју основ за измену уговора:
Уговор се може изменити само из објективних разлога (oколности више силе) у
складу са позитивно - правним прописима и у случају промене техничке спецификације
(измене локације и количине апарата и уређаја који се контролишу у току трајања уговора).
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