
 

 
 
08/3 број: 404-2-35/16-12  
29.11.2016. 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.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

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

5. Врста предмета јавне набавке: услуга. 
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

     Предмет јавне набавке:      
  
     Услугa одржавања термотехничких инсталација у пословном објекту Филијале Смедерево; 
 
 Редни број јавне набавке: 404-22-201/16-39; 
 

                 Назив и ознака из општег речника набавке: 
                 50530000 – Услуге поправке и одржавања уређаја. 

 
7. Уговорена вредност:  
Цена појединачног редовног одржавања (сервис/преглед) утврђује се у износу од 30.563,40                                                                                         
динара, што за два редовна одржавања (сервис/преглед) износи  61.126,80 динара. 
Цена за ванредно одржавање – долазак ради дијагностиковања квара и подношења 
образложене понуде утврђује се у износу од  12.068,00 динара. 
Цена резервних делова садржаних у Ценовнику, утврђује се у складу са Ценовником.     
Уговарачи су сагласни да укупна вредност свих појединачно извршених услуга и уграђених 
резервних делова у току трајања овог уговора не може прећи износ од 120.000,00 динара без 
ПДВ-а 
 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9. Број понуда: 

Назив набавке  
Број понуда 

Услугa одржавања термотехничких инсталација у пословном 
објекту Филијале Смедерево 1 
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10.   Највиша и најнижа понуђена цена:  

Назив набавке Највиша понуђена укупна 
цена без ПДВ-а 

Најнижа понуђена укупна 
цена без ПДВ-а 

Услугa одржавања термотехничких 
инсталација у пословном објекту 

Филијале Смедерево 
     73.194,80      73.194,80 

 
11. Уговор се неће извршти преко подизвођача. 

12.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.11.2016. године. 

13.  Датум закључења уговора: 28.11.2016. године. 

14.  Основни подаци о добављачу: 

 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

„WEISHAUPT“ д.о.о. Омладинских бригада 
88, 11070 Београд 104041273 20080639 

 

15. Период важења уговора: на период од 12 месеци од дана закључења уговора, односно до 
утрошка укупно уговорених финансијских средстава Наручиоца, у износу од 120.000,00 динара 
без ПДВ-а, који износ је утврђен као износ процењене вредности услуге која је предмет 
уговора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57016.104/61 


