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Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд,
кога, по Решењу о преносу овлашћења 12 број: 031-461/18 од 31.10.2018. године в.д.
директора проф. др Сање Радојевић Шкодрић, заступа директор Сектора за јавне
набавке Марија Атанасијевић
Матични број: 06042945
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Фонд)
Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, кога
заступа директор потпуковник др Радан Костић
Матични број: 17677675
ПИБ: 106070529
Број рачуна: 840-14650-22 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Фонд за СОВО)
ДОБАВЉ АЧ:
МО-РНАГСМ О.О.О., Београд, ул. Милошев Кладенац бр. 9в, кога заступају директори
Бојана Петковић и Александра Драшковић
Матични број: 17345664
ПИБ: 101743912
Број рачуна: 330-4010943-13 који се води код СРЕ01Т А6К1С01.Е
(у даљем тексту: Добављач)
Дана ^2; _2г-2019. године закључују
АНЕКС III ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 1-5/18
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ИНТРАОКУЛАРНИХ СОЧИВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊИХОВУ УГРАДЊУ
за партију 14

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Фонд, Фонд за СО ВО и Добављач констатују да су:
- дана 08.01.2018. године закључили оквирни споразум бр. 1-5/18 за јавну набавку
Интраокуларних сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за
њихову уградњу, број ЈН 404-1-110/17-37, за партију 14 - балансирани раствор за око од 500т1;
-дана 24.01.2018. године закључили Анекс оквирног споразума бр. 1-5/18, за партију 14;
- дана 28.02.2018. године закључили Анекс II оквирног споразума бр. 1-5/18, за партију 14.
Дана 16.01.2019. године добављач 1МО-РНАРМ с(.о.о. обавестио је Фонд да је дошло до
промене седишта привредног друштва, као и до промене једног од законских заступника, о чему је
као доказ достављен извод из АПР-а, са уписаним променама и решење;
Сходно томе, Фонд, Фонд за СО ВО и Добављач су сагласни да закључе Анекс III оквирног
споразума бр. 1-5/18 за јавну набавку Интраокуларних сочива са пратећим специфичним
потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу, за партију 14, којим се у Оквирном
споразуму, Анексу оквирног споразума, Анексу II оквирног споразума, као и у Прилогу истих - Модел
уговора, у делу који се односи на податке о добављачу, мења седиште добављача тако да уместо
„ул. Браће Ковач бр. 2", исто гласи „ул. Милошев Кладенац бр. 9в“, као и лице које заступа
добављача, тако да уместо „Мирјана Марковић", гласи „Бојана Петковић".

Члан 1.
У Оквирном споразуму број 1-5/18 од 08.01.2018. године, Анексу оквирног споразума број 15/18 од 24.01.2018. године, Анексу II оквирног споразума број 1-5/18 од 28.02.2018. године, као и у
Прилогу истих - Модел уговора, у делу који се односи на податке о добављачу, мења се седиште
добављача тако да уместо „ул. Браће Ковач бр. 2", исто гласи „ул. Милошев Кладенац бр.9в“, као и
лице које заступа добављача, тако да уместо „Мирјана Марковић", гласи „Бојана Петковић".
Измењен Прилог 3 оквирног споразума - Модел уговора, налази се у прилогу овог Анекса III
оквирног споразума и чини његов саставни део.
Члан 2.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 1-5/18 од 08.01.2018. године, Анекса оквирног
споразума бр.1-5/18 од 24.01.2018. године као и Анекса II оквирног споразума бр. 1-5/18 од
28.02.2018. године, остају на снази онако како гласе.
Члан 3.
Овај Анекс III оквирног споразума сачињен је у 3 (три) истоветна примерка на српском језику,
и то за сваку страну потписника Анекса III оквирног споразума по један примерак.
Прилог Анекса III оквирног споразума бр. 1-5/18:
Прилог 3 оквирног споразума - Модел уговора

НАРУЧИОЦИ

ДОБАВЉ АЧ

Републички фонд за здравствено осигурање
Сектсдоа за јавне на^и^ке

„1по-рћагт“ сЈ.о.о.

ја Атанасиј рић

Бојана Петковић
Драшковић

мдијално осигурање
(гуранит

!^к др Радан Костић

59019.12/142

ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА ИНТРАОКУЛАРНИХ СОЧИВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ
МАТЕРИЈАЛОМ КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ ИХОВУ УГРАДЊУ, број ЈН: 404-1-110/17-37

КУПАЦ:
/Назив
здравствене
установе/Фонд
за
социјално
осигурање
__________________ , /адреса/______________________
/име и презиме лица које га заступа/_____________________________
Матични број: Х Х ХХ
ПИБ: Х Х ХХ Х
Број рачуна: Х Х Х Х Х који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)

војних

осигураника

ДОБАВЉАЧ:
М О-РНАРМ Р.О.О. ул. Милошев Кладенац бр.9в, Београд кога заступају директори Бојана
Петковић и Александра Драшковић,
Матични број: 17345664
ПИБ: 101743912
Број рачуна:330-4010943-13 који се води код СРЕ01Т АСР1С01.Е.
(у даљем тексту: Добављач)
Д ана__.__.201__. године закључују

УГОВОР БР.

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1.

Купац и Добављач у уводу констатују:

1.1.1 да су Републички фонд за здравствено осигурање за здравствено
осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника спровели
отворени поступак јавне набавке Интраокуларних сочива са пратећим
специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу, број
јавне набавке: 404-1-110/17-37,
1.1.2 да су Републички фонд за здравствено осигурање за здравствено
осигурање и Фонд за социјално осигурање војних осигураника закључили оквирни
споразум са добављачем 1по-рМагт <±о.о. основу Одлуке бр. 404-1-36/17-66 од
19.12.2017. године,
1.1.3 да овај уговор о јавној набавци закључују у скпаду са оквирним споразумом
бр. 1-5/18 од 8.1.2018. године, анексом оквирног споразума број 1-5/18 од
24.1.2018. године, анексом II оквирног споразума број 1-5/18 од 28.2.2018. године
и анексом III оквирног споразума бр. 1-5/18 од 2 2 . 2.
године.
1.2. На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе
оквирног споразума из става 1. овог члана Уговора.
2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1. Предмет уговора је куповина Интраокуларних сочива са пратећим
специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу,
наведених у Спецификацији материјала са ценама, која се налази у Прилогу 1
овог уговора и чини његов саставни део.

2.2. Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости
реализује овај уговор.
ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у члану 2. овог уговора
које одговарају ценама из оквирног споразума бр. 1-5/18 од 8.1.2018. године,
анекса оквирног споразума број 1-5/18 од 24.1.2018. године, анекса II оквирног
споразума број 1-5/18 од 28.2.2018. године и анекса III оквирног споразума бр. 15/18 од
_ године.
3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама,
увећаним за износ ПДВ-а, у року од 90 дана од дана пријема факгуре. (уколико
здравствена установа из Плана мреже закључује уговор) или
3.2 Купац плаћа испоручене количине по уговореној јединичној цени, увећаној
за износ ПДВ-а, у року од 45 дана од дана када крајњи корисник Фонда за СО ВО
прими факгуру, а коју Добављач доставља крајњем кориснику Фонда за С О ВО
приликом испоруке. Добављач је дужан да достави писано обавештење Фонду за
СО ВО у року од 5 дана од дана испоруке крајњем кориснику Фонда за С О ВО да је
испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку. (уколико
Фонд за социјално осигурање војних осигураника закључује уговор)
3.3. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до
износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.
3.4. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у
члану 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи______________динара.
ИСПОРУКА
4.1. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину Интраокуларних
сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за
њихову уградњу, из члана 2. овог уговора испоручити Купцу (здравственој
установи)/војноздравственој установи (у даљем тексту: Крајњи корисник Фонда
за СОВО) према потребама Купца(здравственој установи)/Крајњег корисника
Фонда за СОВО, и то у року од 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.
4.2. Место испоруке је ____________ (унети место испоруке).
УГОВОРНА КАЗНА
5.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да
плати Купцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности уговорених
добара за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више
од 5 % од уговорене вредности тих добара.
5.2. Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Купац може да
тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према
Добављачу.
ВИША СИЈ1А
6.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за
кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму
престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте
писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
6.2. Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се
не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и
који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се
могу сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије,

транспортне несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који
су законом утврђени као виша сила.
7.

СПОРОВИ
7.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају
споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумним путем,утврђује
се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду.

8.

РАСКИД УГОВОРА
8.1. У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају,
уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се
писменим путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.
8.2. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само
уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или
повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који
мора бити разуман.
8.3. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши
само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и
благовремено извршила.
8.4. Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести
Фонд, у року од 7 (седам) дана.

9.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
9.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне
стране.

10. ЗАВРШ НЕ ОДРЕДБЕ
10.1. Овај уговор је сачињен у ___ ( __________ ) истоветних примерка на
српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују п о ___( _____________ )
примерка.
10.2. Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 - Спецификација материјала са
ценама.
10.3. Саставни део овог уговора је прилог бр. 2 - Образац КВИ, који садржи
податке за квартално извештавање, у складу са чланом 132. став 2. Закона о
јавним набавкама.

