
Филијала за Златиборски округ, Курсулина бр. 1, 31000 Ужице, Србија,  тел: 381 31 513-237;
Факс: 381 31 513-585; e-mail: uzice@rfzo.rs   ПИБ бр. 101288707 ; мат. бр. 06042945;

рач. бр. 840-23650-85

02 Број: 404.2-811/14 
Датум: 26.01.2015. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)
Републички фонд за здравствено осигурање објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

• Назив  наручиоца:  Републички  фонд  за  здравствено  осигурање,  Филијала  за
Златиборски округ,   Ужице

• Адреса наручиоца: Ул. Крсулина 1, Ужице

• Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs 

• Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

   Републички  фонд  за  здравствено  осигурање,  Филијала  за  Златиборски  округ,  као
наручилац, је спровела поступак  и закључила уговор о јавној набавци мале вредности. 

• Врста предмета јавне набавке: Услуга поправке 2 UPS уређаја за потребе Филијале за
Златиборски округ у испоставама Сјеница и Ариље

• Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуга поправке 2
UPS уређаја у испоставама Сјеница и Ариље, Разна рачунарска опрема – 30236000

• Уговорена вредност: 24.900,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

• Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

• Укупан број примљених понуда: једна (1) 

• Највиша и најнижа понуђена цена:

Предмет јавне набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена

Услуга  поправке  2  UPS
уређаја 

24.900,00 24.900,00

• Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Предмет јавне набавке Највиша понуђена цена Најнижа понуђена цена

Услуга  поправке  2  UPS
уређаја 

24.900,00 24.900,00

http://www.rfzo.rs/
mailto:uzice@rzzo.rs
mailto:uzice@rzzo.rs


• Подаци о понуђачу:

Редни број Назив понуђача Седиште понуђача

1 “Biro sistem team” ДОО Ужице, ул. Лазара Мутапа бр. 2

• Подаци о извршиоцу:

Назив извођача Седиште извођача ПИБ Матични број

“Biro sistem team” ДОО Ужице, ул. Лазара Мутапа бр. 2 107951680 20903538

• Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:

Уговор се неће извршити преко подизвођача.

• Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.01.2015. године

• Датум закључења уговора: 21.01.2015. године

• Период важења уговора: до  извршења уговорених обавеза

• Околности које представљају основ за измену уговора: нису уговорене


