
 

 
08 број: 404-2-28/15-11 
22.12.2015. године 
 
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 
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.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

 Републички фонд за здравствено осигурање је закључио уговор о јавној набавци. 

5. Врста предмета јавне набавке: услуге 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

                 Предмет јавне набавке: Услуге одржавања УПС уређаја за потребе Дирекције РФЗО. 

                  Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања електричних 
инсталација у зградама - 50711000 

                 Редни број јавне набавке: 404-22-201/15-27 

7. Уговорена вредност: 190.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

9.  Број примљених понуда: 1 

10.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

                    У предметној јавној набавци на адресу Наручиоца је пристигла једна понуда са понуђеном 
ценом у износу од 190.000,00 динара без ПДВ-а.;  

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

                    У предметној јавној набавци на адресу Наручиоца је пристигла једна понуда са понуђеном 
ценом у износу од 190.000,00 динара без ПДВ-а.;  

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
 
Уговор се неће извршти преко подизвођача.  
 
13.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.12.2015. године. 

14. Датум закључења уговора: 17.12.2015.године. 

 

 

 

 

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 
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15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

EnelPs  d.o.o. Зеленгорска 1г, 
Београд 100822561 17358430 

 

16. Период важења уговора: 13.01.2016. године до 13.01.2017. године. 

17. Околности које представљају основ за измену уговора: 

                 Све евентуалне измене и допуне уговора могу се вршити искључиво у писменој форми, уз 
претходну сагласност обе уговорне стране и у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
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