
 

 

 
08/3 број: 404-1-94/15-16  
14.04.2016. 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 

5. Врста предмета јавне набавке: радови 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка резервоара за 
лож уље са извођењем радова на демонтажи постојећег и уградњом новог резервоара за потребе 
Филијале Ужице – испостава Пријепоље.  

Процењена вредност јавне набавке износи 600.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

 Назив и ознака из општег речника набавке: Цилиндрични резервоари – 44616000, Радови на 
демонтажи - 45111300; Грађевински радови - 45000000; Услуге инсталирања електричне и 
машинске опреме – 51100000. 

6. Уговорена вредност: 491.000,00 динара без ПДВ-а. 

7. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

8.  Број примљених понуда: 2 

9. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Набавка резервоара за лож уље са извођењем радова 
на демонтажи постојећег и уградњом новог 
резервоара за потребе Филијале Ужице – испостава 
Пријепоље. 

Највиша 
понуђена цена 

без ПДВ-а 

Најнижа 
понуђена цена 

без ПДВ-а 

1.180.080,00 491.000,00 

 
10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Набавка резервоара за лож уље са извођењем радова 
на демонтажи постојећег и уградњом новог 
резервоара за потребе Филијале Ужице – испостава 
Пријепоље. 

Највиша 
понуђена цена 

без ПДВ-а 

Најнижа 
понуђена цена 

без ПДВ-а 

491.000,00 491.000,00 

 

 

 

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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11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Уговор се неће извршти преко подизвођача. 
 
12. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.03.2016. године. 

 
13. Датум закључења уговора: 13.04.2016. године 

 
14. Основни подаци о извођачу: 

 

Назив извођача Седиште извођача ПИБ Матични број 

„Welding teh“ д.о.о Ужице 106484879 20612070 

 
15.  Период важења уговора: до истека рока за извођење радова. 

 
57016.37/55 


