
 

08/3 број: 404-1-35/18-14 
30.08.2018. 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.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:  

Услугa физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за потребе 
Филијале Врање 

Редни број јавне набавке: 404-4-224/18-35 

7. Уговорена вредност: 

Предмет набавке 
Назив изабраног 

понуђача 
Уговорена вредност 

без ПДВ-а 

Услуга физичко-техничког 
обезбеђења пословних објеката 

РФЗО за потребе Филијале 
Врање 

Sion Gard d.o.o. 317.200,00 

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

9.  Број примљених понуда: 2 (две). 

Предмет набавке Број понуда 

Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО 
за потребе Филијале Врање 

2 

10.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена по радном часу 
извршиоца без ПДВ-а 

Најнижа понуђена 
цена по радном часу 
извршиоца без ПДВ-а 

Услуга физичко-техничког 
обезбеђења пословних објеката 

РФЗО за потребе Филијале 
Суботица 

260,00 230,00 
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11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена по радном часу 
извршиоца без ПДВ-а 

Најнижа понуђена 
цена по радном часу 
извршиоца без ПДВ-а 

Услуга физичко-техничког 
обезбеђења пословних објеката 

РФЗО за потребе Филијале 
Суботица 

230,00 230,00 

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

13.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.08.2018. године. 

14. Датум закључења уговора: 27.08.2018. године. 

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив понуђача Седиште добављача ПИБ 
Матични 

број 

Sion Gard d.o.o. 
ул. Бежанијских илегалаца 

бр. 3, Београд 
105104751 20312637 

16. Период важења уговора:  

            Уговор се закључује на период од 10 месеци. 

             17. Околности које представљaју основ за измену уговора:  

             Након закључења уговора, уговор се може изменити у случaју да дође до промене 
техничке спецификације (због промена седишта организационих јединица, промене 
потребе за услугом физичко-техничког обезбеђења: промена броја извршилаца, промена 
броја сати, промена радног интервала извршиоца) и у случају наступања више силе 
предвиђене уговором. 

 

 

  

 

 

 

60018.56/141 


