
 

08/5 број: 404-1-19/20-19 
14.07.2020. 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:  

Услуга замене, унификације, функционалне и техничке надоградње постојећих 
софтверских система РФЗО 

Редни број јавне набавке: 404-1-208/20-15 

      Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге израде софтвера - 72262000, 
Оперативни системи - 48620000, Услуге програмирања софтверских пакет производа - 
72210000, Услуге консултовања у вези са софтвером - 72266000 

      7. Уговорена вредност: 450.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

9. Број примљених понуда: 2 (две). 

10.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке Највиша понуђена цена 
Најнижа понуђена 

цена 

Услуга замене, унификације, 
функционалне и техничке надоградње 
постојећих софтверских система РФЗО 

449.863.000,00 448.110.000,00 

 

              11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Предмет набавке Највиша понуђена цена 
Најнижа понуђена 

цена 

Услуга замене, унификације, 
функционалне и техничке надоградње 
постојећих софтверских система РФЗО 

449.863.000,00 448.110.000,00 
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  12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Набавка ће извршити уз помоћ подизвођача Egzakta d.o.o. и Petrohead d.o.o. 

13.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.06.2020. године. 

14. Датум закључења уговора: 09.07.2020. године. 

15. Основни подаци о извршиоцу: 

Назив извршиоца Седиште извршиоца ПИБ Матични број 

Мтс системи и интеграције 
д.о.о. као представник 
понуђача у заједничкој 

понуди: Информатика а.д и 
Best  Consulting QMS d.o.o. 
са подизвођачима: Egzakta 

d.o.o. и Petrohead d.o.o. 

Ул. Милутина Миланковића 
бр. 11г, Нови Београд 

110181908 21312444 

 

16. Период важења уговора: До извршења уговорних обавеза. 

            17. Околности које представљaју основ за измену уговора:  

             Након закључења уговора, уговор се може изменити у случaју да дође до продужетка 
рока за извршење услуге у случају наступања више силе дефинисане уговором. 

             Уговор се може изменити и уколико се за време важења уговора укаже потреба 
Наручиоца за повећањем обима услуге која је предмет овог уговора (нпр. повећање 
капацитета, ресурса), у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 
 

59020.65/9


