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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА 

Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28 
 

 

 

На основу члана 116. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015), 

Институт за ортопедију БАЊИЦА објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ  

➢ Предмет јавне набавке: Електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месеца. 

➢ Број јавне набавке: 404-1-112/20-57 

➢ Назив наручиоца: РФЗО 

➢ Адреса наручиоца: ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд 

➢ Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

➢ Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање Републички фонд за здравствено 

осигурање, као наручилац, спровео је отворени поступак јавне набавке и закључио оквирни споразум, 

док појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене установе из плана мреже 

здравствених установа 

➢ Врста предмета јавне набавке: Добра 

➢ Опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН: 09310000 - електрична енергија  

➢ Поступак јавне набавке се спроводи са циљем закључења оквирног споразума 

➢ Критеријум/елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

➢ Највишеа и најнижа понуђена цена по партијама и број примљених понуда: Приказана у табеларном 

делу, који је саставни део Одлуке о додели оквирног споразума, објављеној на Порталу јавних набавки 

и интернет страници наручиоца www.javnenabavke.rfzo.rs 

➢ Највиша и најнижа пониђена цена прихватљиве понуде: Приказана у Одлуци о додели оквирног 

споразума, објављеној на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.javnenabavke.rfzo.rs 

➢ Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: / 

➢ Процењена вредност набавке за уговоре који су предмет овог обавештења: 7.820.000.000,00 РСД без 

ПДВ 

Р. бр. Основни подаци о понуђачу Број 

понуда 

Уговорена 

вредност РСД без 

ПДВ 

Датум 

закључења 

уговора 

1 ЈП Србијагас Нови Сад 1 17.384.275,42 09.09.2020. 

➢ Датум закључења уговора: 09.09.2020. године 

➢ Период важења уговора: до окончања испоруке уговорених добара 

➢ Околности које представљају основ за измену уговора: Измене и допуне уговора могуће су у 

случају да код уговорних страна настану промене пословног имена односно промене назива и статусне 

промене. Измене и допуне уговора могуће су у случајевима када код Купца наступе промене које захтевају 

искључење мерног места из Прилога 3 овог уговора или укључење новог мерног места, услед промене 

власништва, промене у вези са правом коришћења и евентуалним другим променама које настану после 

закључења уговора, а које захтевају промену података о мерним местима. Услед отказа односно 

искључења са система на једном мерном месту, уговор престаје да се примењује само за то мерно место.  

У случају настанка промена наведених у ставу 1. и 2. овог члана, уговорна страна код које је наступила 

промена ће писменим путем обавестити другу страну у року од 15 дана од дана наступања промена. Измене 

и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране,  у писаном облику, као и 

уз писану сагласност Републичког фонда за здравствено осигурање.  

➢ Лице за контакт: Одсек јавних набавки, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edu.rs 
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