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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
ФИЛИЈАЛАМА

Предмет: Достава Инструкције у вези закључивања анекса уговора на основу Анекса 
оквирног споразума у поступку јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим 
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину, за 
партију 8

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе 
здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Каротидни и периферни стентови са 
пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. 
годину, број ЈН 404-1-110/17-13, на основу које је дана 5.7.2017. године закључио оквирни споразум бр. 
40-6/17 са добављачима у заједничкој понуди Aptus d.o.o. из Београда и Есо Trade Bg d.o.o. из Ниша, за 
партију 8- Водич уводник (Guding Sheath) правог и закривљеног врха (multipurpose облик), о чему су 
здравствене установе биле обавештене инструкцијом број 404-1-14/17-43 од 10.7.2017. године.

Дана 16.3.2018. године добављач Есо Trade Bg d.o.o. из Ниша обавестио је Републички фонд да 
је приликом израде Оквирног споразума број 40-6/17, услед техничке грешке за добављача Есо Trade Bg 
d.o.o. уписан рачун број 160-211847-79, уместо 160-12031-67.

Сходно наведеном Републички фонд је дана 27.3.2018. године закључио анекс оквирног 
споразума бр. 40-6/17 са добављачем Aptus d.o.o. из Београда, као носиоцем посла у заједничкој понуди 
Aptus d.o.o. из Београда и Есо Trade Bg d.o.o. из Ниша, којим се у Оквирном споразуму број 40-6/17 од 
5.7.2017. године и у прилогу 3 истог -  Модел уговора у делу који се односи на податке добављача у 
заједничкој понуди Aptus d.o.o. из Београда и Есо Trade Bg d.o.o. из Ниша, мења број рачуна добављача 
Есо Trade Bg d.o.o. такода, уместо 160-211847-79, исти гласи 160-12031-67.

Здравствене установе које имају већ закључене уговоре на основу оквирног споразума бр. 40-6/17 
за партију 8 су у обавези да одмах након пријема ове Инструкције, приступе закључењу анекса уговора 
са добављачем Есо Trade Bg d.o.o. из Ниша, а у складу са одредбама Анекса оквирног споразума бр. 40- 
6/17 од 27.3.2018. године.

Сходно наведеном скенирани закључени анекс оквирног споразума и ажурирани модел уговора 
се могу наћи на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Централизоване јавне 
набавке 2017/0квирни споразуми/ Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним 
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину.

Напомињемо да је здравствена установа у обавези да сама изради модел Анекса 
уговора у складу са горе наведеним.

Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искњучиво на
адресу cin.kpstentovi@rfzo.rs.
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Филијала je y обавези да одмах no добијању овог дописа исти проследи електронским путем доле 
наведеним здравственим установама са свог подручја:

Филијала РФЗО Назив здравствене установе

Нови Сад
Клинички центар Војводине Нови Сад
Институт за кардиоваскуларне болести 
Војводине, Сремска Каменица

Ваљево Општа болница Ваљево

Крагујевац Клинички центар Крагујевац
Ужице Здравствени центар Ужице
Ниш Клинички центар Ниш

Београд

Институт за кардиваскуларне болести "Дедиње"
Кпиничко-болнички центар " Бежанијска Коса"
Кпиничко-болнички центар "Земун"
Клиничко-болнички центар "Звездара"
Клинички центар Србије
Специјална болница за лечење -церебро- 
васкуларних обољења „ Свети Сава“
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