
         
Број: 404 – 696/14-15
08.01.2015.године

На  основу  члана  116.  Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник  РС'', 
бр.124/12) Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за град Београд 
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за 
град Београд

2. Адреса наручиоца: Београд, ул. Немањина бр.30
3. Интернет страница наручиоца: www.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 премештања и поправке телефонских линија за потребе 
Филијале за град Београд
Назив и ознака из општег речника набавке: 50334110 Услуге одржавања телефонске 
мреже
Редни број набавке: 404-696/14

7. Уговорена вредност: 22.600,00 динара без урачунатог ПДВ-а.
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
9. Број понуда:

Р.Б Назив понуђача Адреса Датум 
пријема

Сат

1 Artdata reliable networks 
d.o.o.

Београд, ул. Крунска 
бр.34

17.12.2014.год
ине

12:29:00

2 Тисаб д.о.о Нови Београд, ул. 
Тошин Бунар бр. 143

18.12.14.годин
е

10:47:00

Укупан број поднетих понуда: 2 (две).

10. Највиша и најнижа понуђена цена:

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена
услуга  премештања  и 
поправке  телефонских  линија 
за  потребе  Филијале  за  град 
Београд.

22.760,00 динара без ПДВ-а 22.600,00 динара без ПДВ-а

Филијала за град Београд, 11000 Београд, Немањина 30, телефон: 381 11 2646-022  факс: 381 11 2681-386
e-mail: beograd@rfzo.rs      www.rfzo.rs    ПИБ: 101288707      мат.број: 06042945      рачун број: 840-24650-92
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11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Предмет набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена
услуга  премештања  и 
поправке  телефонских  линија 
за  потребе  Филијале  за  град 
Београд.

22.760,00 динара без ПДВ-а 22.600,00 динара без ПДВ-а

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Уговор се неће извршити преко подизвођача

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.12.2014.године.

14. Датум закључења уговора: 06.01.2014.године.

15. Основни подаци о вршиоцу услуге:
Назив вршиоца услуге Седиште ПИБ Матични број

Artdata reliable 
networks d.o.o.

Београд, ул. Крунска 
бр.34

104138689 20101458

16.  Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.


