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08/3 број: 404-2-37/18-18 
22.02.2019. 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  
За партију 2 - Одржавање телефонске централе за потребе Филијале Београд 

 

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: Набавка услуге 
одржавања телефонских централа за потребе Дирекције РФЗО и Филијале Београд за период од 12 
месеци. 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 50000000 – Услуге одржавања и поправки, 
50330000 – Услуге одржавања телекомуникационе опреме. 

Редни број јавне набавке: 404-22-201/18-37. 

7. Уговорена вредност:  

Број партије Назив партије Назив изабраног понуђача 
Уговорена вредност у 
динарима без ПДВ-а 

2 
Одржавање телефонске 

централе за потребе Филијале 
Београд 

„NovaТel“ д.о.о 50.000,00 

 
8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9.  Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 3 (три)  

 Број понуда по партијама:  
 

Број партије Назив партије Број понуда 

2 
Одржавање телефонске централе за потребе 
Филијале Београд 

1 

10.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке 
Број 

партије 
Назив партије 

Највиша понуђена 
цена једног 

превентивног 
прегледа у динарима 

без ПДВ-а 

Најнижа понуђена 
цена једног 

превентивног 
прегледа у динарима 

без ПДВ-а 

Набавка услуге одржавања 
телефонских централа за 

потребе Дирекције РФЗО и 
Филијале Београд за период 

од 12 месеци 

2 

Одржавање 
телефонске 

централе за потребе 
Филијале Београд 

17.500,00 17.500,00 
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11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Предмет набавке Број партије Назив партије 

Највиша понуђена 
цена једног 

превентивног 
прегледа у 

динарима без 
ПДВ-а 

Најнижа понуђена 
цена једног 

превентивног 
прегледа у 

динарима без 
ПДВ-а 

Набавка услуге 
одржавања 

телефонских централа 
за потребе Дирекције 

РФЗО и Филијале 
Београд за период од 

12 месеци 

2 

Одржавање 
телефонске 
централе за 

потребе 
Филијале 
Београд 

17.500,00 17.500,00 

 
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: 04.02.2019. године. 

14. Датум закључења уговора: 06.02.2019. године. 

15. Основни подаци о извршиоцу: 

Назив извршиоца Седиште извршиоца ПИБ Матични број 

„NovaТel“ д.о.о 
ул. Милутина Миланковића 

бр.25б, 11070 Нови 
Београд 

101741399 17204092 

 
16. Период важења уговора: 12 месеци, односно до 06.02.2020. године  

17. Околности које представљју основ за измену уговора:  

Уговор се може изменити само из објективних разлога (oколности више силе) у складу са 
позитивно-правним прописима. 

 
 
 
59019.09/131 
 


