
 

 
08/3 број: 404-1-98/19-14 
09.03.2020. 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  

За партију 1 

 

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: радови. 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Радови на реконструкцији главног улаза, постављању вертикалне подизне платформе, 
санацији хидротехничких инсталација и санацији крова изнад трећег спрата пословног дела 
зграде РФЗО – Филијале Ужице, обликован по партијама: 

БРОЈ 
ПАРТИЈЕ 

НАЗИВ ПАРТИЈЕ 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ 

ПО ПАРТИЈАМА У 
ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-а 

1 

Радови на реконструкцији главног улаза, 
санацији хидротехничких инсталација и 
санацији крова изнад трећег спрата 
пословног дела зграде РФЗО 

3.375.000,00 

2 
Радови на постављању вертикалне подизне 
платформе 

1.125.000,00 

УКУПНО: 4.500.000,00 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови,  45454000 - 
Радови на реконструкцији, за све партије, 

Редни број јавне набавке: 404-4-321/19-95. 

7. Уговорена вредност:  

Број партије Назив партије 
Назив изабраног 

понуђача 
Уговорена вредност 

без ПДВ-а 

1 

Радови на реконструкцији главног улаза, 
санацији хидротехничких инсталација и 
санацији крова изнад трећег спрата 
пословног дела зграде РФЗО 

I.S.I.N.Z.I.A Bolto  2.695.826,00 

 

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 

9.  Број примљених понуда: 2 (две). 
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        Број понуда по партијама:  

Број партије Назив партије Број понуда 

1 
Радови на реконструкцији главног улаза, санацији 
хидротехничких инсталација и санацији крова 
изнад трећег спрата пословног дела зграде РФЗО 

2 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена 

цена 

Радови на реконструкцији главног улаза, 
санацији хидротехничких инсталација и 
санацији крова изнад трећег спрата 
пословног дела зграде РФЗО 

2.710.000,00 2.695.826,00 

 

11.  Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Предмет набавке 
Највиша понуђена 

цена 
Најнижа понуђена цена 

Радови на реконструкцији главног улаза, 
санацији хидротехничких инсталација и 
санацији крова изнад трећег спрата 
пословног дела зграде РФЗО 

2.710.000,00 2.695.826,00 

 

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: 12.02.2020. године. 

14. Датум закључења уговора: 02.03.2020. године.  

15. Основни подаци о извођачу: 
 

Назив извођача Седиште извођача ПИБ Матични број 

I.S.I.N.Z.I.A Bolto  Подунавци 51, Врњачка Бања 100918040 55409277 

 

16. Период важења уговора: до извршења уговорних обавеза.  

17. Околности које представљју основ за измену уговора:  околности више силе, непредвиђени 
радови и вишкови радова.  

 

59020.32/22 


