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
08/3 бр. 404-284/20
16.03.2020. године

На основу члана 55. став 1 тачка 1) и члана 59. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Републички фонд за здравствено осигурање
објављује
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
за поступке јавних набавки за 2020. годину

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: добра, услуге и радови
6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, оквирни датум
објављивања позива за подношење понуда, оквирни датум за закључење уговора и
посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:

Р.Б.

Опис предмета набавке

Назив и ознака из
општег речника
набавке

Оквирни датум
објављивања
позива за
подношење
понуда

Оквирни датум за
закључење
оквирног
споразума/уговора

ДОБРА
1.

Намештај

39100000 Намештај

март 2020.

мај 2020.

2.

Клима уређаји

42512200
- Зидни уређаји за
климатизацију

март 2020.

април 2020.

3.

Рачунарска опрема
(рачунари, сервери,
УПС)

30200000 Рачунарска опрема
и материјал

август 2020.

октобар 2020.

Напомена у
вези
закључења
оквирног
споразума

4.

Штампачи

30232000 –
Периферна опрема

јул 2020.

септембар 2020.

5.

Рачунарска опрема за
примарни и секундарни
дата центар са услугом
имплементације

30200000 Рачунарска опрема
и материјал

март 2020.

мај 2020.

6.

Антивирусни софтвер

48760000 –
Програмски пакет
за заштиту од
вируса

септембар 2020.

новембар 2020.

7.

Софтвер

48620000 –
Оперативни
системи

април 2020.

јун 2020.

8.

Лиценце

48760000 –
Програмски пакет
за заштиту од
вируса

март 2020.

мај 2020.

9.

Обнова лиценце за ASA
FirePower modul TAMC

48760000 –
Програмски пакет
за заштиту од
вируса

март 2020.

мај 2020.

Канцеларијски
материјал (папирна
конфенција - папир и
коверте, обрасци и
канцеларијска
галантерија)

30192000 Канцеларијски
материјал,
22800000 –
Регистратори од
хартије или
картона,
рачуноводствене
књиге, фасцикле,
обрасци и други
штампани
канцеларијски
материјал

10.

11.

12.

Погонска горива
(бензин, дизел гориво,
уља и мазива и остали
материјал за превозна
средства)

09100000- Горива

Тонери,
фотокондуктори, ink-jet
кертриџи, рибони, факс
филмови

30125110 - Тонер
за ласерске
штампаче и
телефакс машине,
30125120 - Тонер
за фотокопир
апарате

јул 2020.

април 2020.

децембар 2020.

октобар 2020.

Републички
фонд за
здравствено
осигурање ће
да закључи
оквирни
споразум и
уговор о јавној
набавци

јул 2020.

Републички
фонд за
здравствено
осигурање ће
да закључи
оквирни
споразум и
уговор о јавној
набавци

фебруар 2021.

Републички
фонд за
здравствено
осигурање ће
да закључи
оквирни
споразум и
уговор о јавној
набавци
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13.

Материјал за
перитонеумску дијализу
у кућним условима

33000000 –
Медицинска
опрема,
фармацеутски
производи и
производи за личну
негу

јул 2020.

октобар 2020.

Републички
фонд за
здравствено
осигурање ће
да закључи
оквирни
споразум и
уговор о јавној
набавци
Републички
фонд за
здравствено
осигурање ће
да закључи
оквирни
споразум и
уговор о јавној
набавци

14.

Сензори, апарати и
трансмитери за
континуирано праћење
нивоа шећера

33196000 –
Медицинска
помагала

март 2020.

мај 2020.

15.

Инхалатор,
компресорски, са
прописаним деловима
инхалатора - црево за
инхалатор,
распрашивач, наставак
за уста, филтер и
силиконска маска

33196000 Медицинска
помагала

март 2020.

мај 2020.

16.

Аудиопроцесор за
осигурана лица са
имплантираним БАХА
системом

33196000 Медицинска
помагала

март 2020.

мај 2020.

17.

Прозивно редоследни
систем за филијале и
испоставе РФЗО

32340000 –
Микрофони и
звучници

март 2020.

мај 2020.

УСЛУГЕ

1.

Услуга успостављања
система за управљање
документацијом
(Document management
system)

2.

Замена, унификација,
функционална и
техничка надоградња,
постојећих софтверских
система РФЗО

72267000- Услуге
одржавања и
поправке софтвера
48311100-Систем
за управљање
документима
72262000- Услуге
израде софтвера
48620000 –
Оперативни
системи
72210000 –Услуге
програмирања
софтверских пакет
програма

март 2020.

мај 2020.

март 2020.

мај 2020.
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72266000-Услуге
консултовања у
вези са софтвером

3.

Услуга успостављања
платформе за размену
података унутар РФЗО,
као и између РФЗО и
спољних корисника
посредством система за
подршку синхроним и
асинхроним
транспортним
протоколима за позив
функција пословних
апликација РФЗО

72262000- Услуге
израде софтвера
48620000Оперативни
системи
72210000- Услуге
програмирања
софтверских пакет
програма
72266000- Услуге
консултовања у
вези са софтвером

март 2020.

мај 2020.

4.

Услуга заштите имовине
(ФТО)

79710000 – Услуге
обезбеђења

март 2020.

мај 2020.

5.

Услуга чишћења
(одржавања хигијене)

90910000 – Услуге
чишћења

мај 2020.

август 2020.

6.

Услуга мобилне
телефоније

64212000 –Услуге
мобилне
телефоније

март 2020.

мај 2020.

7.

Услуга фиксне
телефоније

64211000 –Услуге
јавне телефоније

новембар 2020.

фебруар 2021.

8.

Текуће поправке и
одржавање пословних
објеката РФЗО

45000000 –
Грађевински
радови

април 2020.

јул 2020.

9.

Одржавање
термотехничких
инсталација

42512000 –
Инсталације за
климатизацију

јул 2020.

новембар 2020.

10.

Поправка
громобранских
инсталација на
пословним објектима
РФЗО

50531000 –Услуге
поправке и
одржавања уређаја
изузев електричних

март 2020.

мај 2020.

11.

Сервис аутомобила

34110000 –
Путнички
аутомобили

мај 2020.

август 2020.

12.

Сервис фотокопир
апарата (за период од
24 месеца)

50313200 –Услуге
одржавање
фотокопирних
уређаја

мај 2020.

август 2020.

13.

Услуга одржавања дела
софтверских система
(11 модула)

72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера

октобар 2020.

децембар 2020.
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14.

Годишње одржавање
контакт центра

72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера

децембар 2020.

фебруар 2021.

15.

Услуга одржавања
софтверских система
РФЗО (29 модула)

72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера

септембар 2020.

новембар 2020.

16.

Услуга одржавања
система за управљање
здравственим
картицама

72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера

јун 2020.

септембар 2020.

17.

Проширење
функционалности
електронског рецепта за
потребе РФЗО

72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера

јун 2020.

август 2020.

18.

Услуга "Cloud" за
потребе развоја,
интерног и корисничког
тестирања постојећих и
нових софтверских
система РФЗО

72222300 – Услуге
информационих
технологија

март 2020.

мај 2020.

19.

Успостављање
информационог система
за спровођење
инструкције за
управљање
финансирањем
здравствене заштите и
контроле трошкова
лечења осигураних лица
РФЗО у примарној,
секундарној и
терцијарној
здравственој заштити,
обједињено робно и
материјално
књиговодство са
аутоматизованим
процесом од
поручивања,
одобравања, до
књижења улазних
рачуна са пратећом
документацијом (нови
економско-финансијски
систем РФЗО)

72262000 - Услуге
израде софтвера
48620000 Оперативни
системи
72210000 - Услуге
програмирања
софтверских пакет
програма
72266000- Услуге
консултовања у
вези са софтвером

март 2020.

мај 2020.

Успостављање
безбедносно
оперативног центра
РФЗО (SOC - security
operation center)

72266000- Услуге
консултовања у
вези са софтвером
72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера
48311100 - Систем
за управљање
документима

март 2020.

мај 2020.

20.
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21.

Имплементација
система за откривање
превара у интерним и
екстерним пословним
процесима РФЗО

22.

Услуга развоја
софтверског система за
матичну евиденцију и
остваривање права
РФЗО уз реинжењеринг
постојећих пословних
процеса и алгоритама
на којима се заснивају
сви подсистеми
остваривања права на
здравствену заштиту
осигураних лица

72262000 - Услуге
израде софтвера
48620000 Оперативни
системи
72210000 - Услуге
програмирања
софтверских пакет
програма
72266000- Услуге
консултовања у
вези са софтвером
72262000 - Услуге
израде софтвера
48620000 Оперативни
системи
72210000 - Услуге
програмирања
софтверских пакет
програма
72266000- Услуге
консултовања у
вези са софтвером

мај 2020.

јул 2020.

мај 2020.

јул 2020.

Услуга дигитализације
исправе о здравственом
осигурању и развој
електронских сервиса за
унапређење квалитета
услуге остваривања
права на здравствену
заштиту осигураних
лица

72262000 - Услуге
израде софтвера
48620000 Оперативни
системи
72210000 - Услуге
програмирања
софтверских пакет
програма
72266000 - Услуге
консултовања у
вези са софтвером

јун 2020.

август 2020.

24.

Успостављање система
за управљање
идентитетом и
приступом подацима
РФЗО

72266000 - Услуге
консултовања у
вези са софтвером
72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера
48311100 - Систем
за управљање
документима

јун 2020.

август 2020.

25.

Успостављање система
за складиштење
података РФЗО (data
warehouse), бизнис
интелигенције (business
inteligence) и напредних
аналитичких алата (data
analytics)

72266000 - Услуге
консултовања у
вези са софтвером
72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера
48311100 - Систем
за управљање
документима

јун 2020.

август 2020.

23.
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Услуга одржавања
софтверског система
намењеног напредном
извештавању у вези са
ефикаснијим
управљањем и
контролом трошкова
лечења осигураних лица

72267000 - Услуге
одржавања и
поправке софтвера

децебар 2020.

јануар 2021.

27.

Услуга развоја нових
софтверских система за
потребе пословних
процеса РФЗО у складу
са потребама које није
могуће предвидети

72262000 - Услуге
израде софтвера
48620000 Оперативни
системи
72210000 - Услуге
програмирања
софтверских пакет
програма
72266000 - Услуге
консултовања у
вези са софтвером

јун 2020.

август 2020.

28.

Дигитализација
паприних докумената,
физичко архивирање

72252000 – Услуге
рачунарског
архивирања

јун 2020.

август 2020.

Услуге превоза и
смештаја

55000000 - Услуге
хотела, ресторана
и трговине на мало
60000000 - Услуге
превоза (изузев
превоза отпада)
63510000 –Услуге
путничких агенција
и сличне услуге

јун 2020.

август 2020.

Услуга превоза и
смештаја за едукативно
радне сусрете
запослених у РФЗО

55000000 - Услуге
хотела, ресторана
и трговине на мало
60000000 - Услуге
превоза (изузев
превоза отпада)
63510000 - Услуге
путничких агенција
и сличне услуге

март 2020.

април 2020.

Услуга организовања
семинара за потребе
запослених лица РФЗО,
која раде на пословима
примене међународних
споразума

55000000 - Услуге
хотела, ресторана
и трговине на мало
60000000 - Услуге
превоза (изузев
превоза отпада)
63510000 - Услуге
путничких агенција
и сличне услуге

март 2020.

април 2020.

26.

29.

30.

31.
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РАДОВИ

1.

Реконструкција и
адаптација пословних
објеката РФЗО

45000000 Грађевински
радови
45262700Адаптација зграда
45454000 – Радови
на реконструкцији

2.

Извођење
громобранских
инсталација на
пословним објектима
РФЗО

45312311 –Радови
на уградњи
громобрана
31216100 –Опрема
за заштиту од
атмосферских
пражњења

март 2020.

мај 2020.

март 2020.

мај 2020.

7. Број уговора које Наручилац намерава закључити: Један или више уговора.
8. Остале информације:
Особа за контакт – Јелена Цветковић, Сектор за јавне набавке РФЗО
 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд
 путем телефона на број: (011) 2053-627
 путем е маил-а:jelena.cvetkovic@rfzo.rs.

59020.32/24
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