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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2,
кога, по Решењу о преносу овлашћења в.д. директора проф. др Сања Радојевић
Шкодрић 12 број: 031-461/18 од 31.10.2018. године, 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)
ДОБАВЉАЧ:
ОГСТНОА10 сЈ.о.о., ул. Пастерова бр. 1, из Београда, кога заступа директор Ненад
Вуловић
Матични број: 07743785
ПИБ: 101671929
Број рачуна: 285-2331000000224-69 који се води код бвегћапк
(у даљем тексту: Добављач)
Дана |13_.АА_.2019. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 101-3/19
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА
БР.ЈН 404-1-110/19-38

ЗА ПАРТИЈЕ 6,11,15,16, 24 и 28

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1.

Фонд и Добављач у уводу констатују:
1.1.1 даФонд, као наручилац, спроводи поступакпредметнејавне набавкеу име и рачун
здравствених установа, из Плана мреже здравствених установа, у Републици
Србији,
1.1.2

да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор
о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Имплантата за
кукове и колена, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 34/19 и
64/19),

1.1.3

да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке Имплантати за кукове и колена, број јавне набавке 404-1-110/19-38,

1.1.4

да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке
у смислу члана 48. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15
и 68/15), за рачун здравствених установа наведених у Прилогу 1 овог споразума Списак партија са расподелом по здравственим установама, који представља
саставни део овог споразума,

1.1.5

да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 4041-110/19-38,

1.1.6

да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-35/19-103 од 06.11.2019. године, изабрао
понуду понуђача Ог1ћоаЈс1 с1.о.о., бр. 256/19 од 16.09.2019. године, за партијеб, 11,
15, 16, 24 и 28,
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1.1.7

да ће здравствене установе (у даљем тексту: Купци) сами закључивати
појединачне уговоре на основу овог споразума, уз писану сагласност Фонда и на
тај начин непосредно реализовати јавну набавку,

1.1.8

да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним
уговорима које закључују Купци са Добављачем.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати
појединачни уговори о јавној набавци Имплантата за кукове и колена, који су предмет
јавне набавке бр. 404-1-110/19-38, између Купаца и Добављача.
Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији
материјала са ценама, која се налази у Прилогу 2 овог споразума и представља његов
саставни део.
Овај оквирни спорззум закључујб се зз период од 12 (двзнзест) месеци од дзкз
потписивзњз.
Количине имплзнтзтз зз кукове и коленз, нзведене у Спецификзцији материјалз са
ценамз (Прилог 2), су оквирне количине зз потребе Купзцз за период од 12 (дванаест)
месеци.
Укупна уговорена количина имплантзта за кукове и колена, зависи од потреба Купацз и
рзсположивих финзнсијских средстзвз Купзцз зз ту нзмену и може дз се рззликује од
количинз нзведених у Спецификзцији мзтеријзлз сз цензмз (Прилог 2), при чему су
Купци у обзвези дз изврше куповину уговорених количина и у целости реализују
ззкључени уговор.
Током периодз важења овог оквирног споразумз, може се ззкључити више појединзчних
уговорз, у ззвисности од ствзрних потребз Купаца, а нз основу Инструкције зз
закључење уговора, односно сагласности Фонда.
Купац се обраћа Фонду за сзглзсност за закључење уговора.
Саглзсности из тачке 2.7. Фонд достзвљз Купцу и Добављачу.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА
3.1.

Фонд је дужзн дз:
3.1.1
обезбеди дз Купзц нзбзвљз добрз којз су предмет овог споразумз искључиво од
Добзвљзчз у складу и нз нзчин предвиђен овим споразумом;
3.1.2

3.2.

правовремено обавештзвз Добзвљзчз о чињеницзмз које су од знзчзјз зз
резлиззцију његових обзвезз, з посебно да га прзвовремено информише о
потребзмз Купзцз кздз оне прелззе количине из оквирног спорззумз.

Добзвљзч је дужан да:
3.2.1. нз писмени позив Купцз, уз претходно прибзвљену сзглзсност Фондз, ззкључи
уговор о јзвној нзбзвци у склзду сз овим спорззумом;
3.2.2.

зз потребе снзбдевзњз Купзцз обезбеди количине добзрз које су предвиђене
појединзчним Уговоримз о јзвној набавци закљученим са сваким од Купацз;

3.2.3.

извршавз уговорне обзвезе премз Купцимз у склзду са преузетим обавеззмз и
прзвилимз струке, у уговореним роковимз;

3.2.4.

одмзх по сззнзњу, писменим путем, обзвести Фонд о чињеницзмз које би могле
дз знзтно отежзју или онемогуће снздбевзње Купаца;

3.2.5.

обезбеди да добра којз испоручује немзју прзвне или мзтеријалне недостатке;

3.2.6.

обезбеди дз добро може бити у промету током целог периодз трзјзњз оквирног
спорззумз, односно појединзчног уговорз;

3.2.7.

испоручује добра у складу сз уговореним количинзмз и уговореним квалитетом,
која испуњавају све ззхтеве постзвљене у техничкој спецификзцији и конкурсној
документзцији;

3.2.8.

сноси све трошкове који нзстзну кзо последицз уклзњзњз добзрз услед грешке
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Добављача или произвођача;
3.2.9.

на писани захтев Купца, обезбеди на привремено коришћење специфичан
инструментаријум неопходан за уградњу предмета јавне набавке за сваку
појединачну операцију коју предузима Купац а до утрошка последњег купљеног
комада тј. комплета добара која су предмет јавне набавке. Након престанка
потреба Купца за инструментаријумом по јавној набавци, Купац ће у договору са
Добављачем вратити инструментаријум Добављачу;

3.2.10. Купцима обезбеди пун распон величина имплантата за сваку појединачну
операцију до утрошка последњег купљеног комада тј. комплета добара која су
предмет јавне набавке.
4* СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Купац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној
набавци у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.
На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након пријема позива
Купца, уз претходно прибављену сагласност Фонда. Позив се доставља путем поште,
електронске поште или факсом. Уз позив се доставља текст уговора сачињен у складу
са Моделом уговора, који се налази у прилогу 3 овог споразума и представља његов
саставни део.
Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.
Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количине наведене у
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету
коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2).
Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума
и није одговоран за штету која настане у реализацији тих угОвора.

51 ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
5.1.
5.2.
5.3.

6.

Цена је фиксна за све време трајања оквирног споразума, односно уговора.
Цене из споразума су јединичне цене које су предмет овог споразума и које су наведене
у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2).
Купац плаћа испоручене количине по јединичним ценама из овог оквирног споразума
уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана пријема
фактуре.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о
квалитету и атестима.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке
производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради
анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Добављача.
Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству
представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене
количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24
(двадесетчетири) часа.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач је
у обавези да је замени исправном најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема
писменог захтева Купца.
Добављач се обавезује да ће испоручивати добра која су стерилно упакована и са роком
трајања не краћим од 6 месеци од дана испоруке.
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7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Добављач је дужан да испоруку уговорених количина врши у складу са захтевом Купца
за испоруку добара, који се налази у прилогу 4 Оквирног споразума.
Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.
Рок за испоруку износи 24 сата од пријема уредног захтева Купца за испоруку.
Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца,
осим ако из објективних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу локацију
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и
Купац их посебно не признаје.
Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума измени списак Купаца и
расподелу по партијама. Уколико у току трајања оквирног споразума дође до измене
Прилога 1 - Списак партија са расподелом по здравственим установама, у смислу
додавања здравствене установе, као Купца, на исти, односно измене расподеле по
здравственим установама, Прилог 1 - Списак партија са расподелом по здравственим
установама се ажурира без закључивања Анекса оквирног споразума.
Фонд је дужан да ажурирани Прилог 1 - Списак партија са расподелом по здравственим
установама, изтачке 7.5. овог Споразума, достави Добављачу и Купцу, и објави на својој
интернет страници.

8. УГОВОРНА КАЗНА
8.1.

У случају прекорачења рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну
казну у износу од 5% од вредности фактуре за односну испоруку. Ако штета пређе износ
уговорне казне Наручилац може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине
Споразум без обавезе према Добављачу.

9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10
дана од дана обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први
позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од
2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.
Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће
на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења
оквирног споразума.
Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, уколико обавезе по
оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду
благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их
реализује.
Фонд ће уновчити банкарску гаранцију највише до износа од 2% од нереализоване
вредности партије без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњење обавеза по оквирном
споразуму/уговорима закљученим на основу истог.
У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом
предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог
споразума, док средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1. овог
члана, може да се уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико
је извесно да Добављач неће моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за
време важења оквирног споразума/уговора.
Фонд ће на захтев Добављача прихватити квартално умањење банкарске гаранције и то
за износ испоручених добара у претходном кварталу, а највише до вредности од 85%
испоручених добара из овог споразума, о чему ће обавестити Добављача у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема захтева.
Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена након
истека рока из тачке 9.2. овог члана.
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10.ВИША СИЛА
10.1.

10.2.

Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у
извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року
од 24 (двадесетчетири) часа.
Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму 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.

11.СПОРОВИ
11.1.

Стране у споразуму 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.

12.РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум
може да раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да
се споразум раскида за поједину партију, за преостале партије споразум остаје на снази.
Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
12.2. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је
друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се
понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
12.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само
страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено
извршила.
12.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора
између Добављача и Купаца.
12.5. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу
овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог
споразума, осим уколико Фонд, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи
другачије.
12.6. У случају потребе раскида уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд обавештава
Купце о истом.
13.
13.1.

13.2.

13.3.
14.
14.1.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Измена оквирног споразума је могућа уколико током трајања истог, услед промена на
тржишту дође до измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка
производње и слично, добра које је предмет овог оквирног споразума, о чему Фонд мора
бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране
Добављача.
У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог оквирног споразума
из разлога наведених у тачки 13.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које
у свему одговара захтевима из техничке спецификације, Фонд може да дозволи испоруку
таквог добра по цени која је предвиђена овим оквирним споразумом, уз претходно
прибављено мишљење стручне комисије Фонда, образоване за конкретан случај.
У ситуацији из тачке 13.1 и 13.2, Фонд и Добављач ће закључити Анекс овог оквирног
споразума.
ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Фонд има право да раскине оквирни споразум за добро које је предмет овог споразума
уколико утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења Агенције за лекове и
медицинска средства Републике Србије о упису медицинског средства у Регистар
медицинских средстава, престати могућност прометовања тог добра пре истека рока

Страна 5 од б

трајања овог оквирног споразума.
14.2.

Фонд има право да, у случају да решење Агенције за лекове и медицинска средства
Србије о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава истиче пре
истека рока трајања оквирног споразума, захтева од Добављача да достави писану
изјаву носиоца уписа да ће за медицинско средство које је предмет овог оквирног
споразума, поднети захтев за регистрацију, односно продужење регистрације, у складу
са Законом о медицинским средствима („Сл. гласник РС“, број 105/17).

14.3.

У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за добро
за које је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остала добра оквирни споразум
остаје на снази.

15. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
15.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача.
15.2. Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла,
сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.
16. ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
16.1. Добављач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходни месец, Фонду доставља
извештај о испорукама извршеним Купцима на основу овог оквирног споразума, на
обрасцу који достави Фонд.
17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
17.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе
закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову
материју.
17.2. Овај споразум сачињен је у 2 (два) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку
страну потписника оквирног споразума по један примерак.
17.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - Списак партија са расподелом по здравственим установама
Прилог 2 - Спецификација материјала са ценама
Прилог 3 - Модел уговора
Прилог 4 - Захтев Купца за испоруку добара

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за
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Јединица мере

И0ХБ Бањица

ИОХБ Бањица

Војномедицинска
академија

Војномедицинска
академија

КЦ Војводине

КЦ Војводине

КЦ Србије

КЦ Србије

КЦ Ниш

КЦНиш

КЦ Крагујевац

КЦ Крагујевац

ЗЦ Ужице

ЗЦ Ужице

КБЦ Бежанијска
коса

КБЦ Бежанијска
коса

0Б Лесковац

ОБ Лесковац

0Б Пожаревац

ОБ Пожаревац

0Б Ваљево

ОБ Ваљево

КБЦ Звездара

КБЦ Звездара

0Б Крушевац

ОБ Крушевац

1одЗ

0Б Краљево

ОБ Краљево

КБЦ Земун

КБЦ Земун

ЗЦ Зајечар

ЗЦ Зајечар

0Б Сомбор

ОБ Сомбор

0В бабак

ОВ Сасак

0Б Алексинац

ОБ Алексинац

ЗЦ Аранђеловац

ЗЦ Аранђеловац

ОБ Зрењанин

ОБ Зрењанин

ОБ Врбас

ОБ Врбас

0Б Прокупље

ОБ Прокупље

0Б Бор

ОБ Бор

0Б Врање

ОБ Врање

0Б Панчево

ОБ Панчево

0Б Параћин

ОБ Параћин

0Б Јагодина

ОБ Јагодина

ОБ Суботица

ОБ Суботица

ОБ Пирот

ОБ Пирот

ОБ Ћуприја

ОБ Ћуприја

ОБ Смедерево

ОБ Смедерево

ОБ Смедеревска
Паланка

ОБ Смедеревска
Паланка

ОБ Лозница

ОБ Лозница

ОБ Кикинда

ОБ Кикинда

ОБ Сента

ОБ Сента

ОБ Вршац

ОБ Вршац

ОБ Нови Пазар

ОБ Нови Пазар

ЗЦ Неготин

ЗЦ Неготин

ОБ Горњи
Милановац

ОБ Горњи
Милановац

ЗЦ Косовска
Митровица

ЗЦ Косовска
Митровица

Укупне количине

Укупне количине

УСТАНОВАМА

ОБ Шабац
ОБ Сремска
Митровица
Институт Нишка
Бања

ПО ЗДРАВСТВЕНИМ

ОБ Шабац
0Б Сремска
Митровица
Институт Нишка
Бања

ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК ПАРТИЈА СА РАСПОДЕЛОМ
РБ ЈН 404-1-110/19-38

Јединица мере

ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК ПАРТИЈА СА РАСПОДЕЛОМ ПО ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
РБ ЈН 404-1-110/19-38

2.

3.

г>гет ргогеге:Апа1от5К11еуо-аезп1, за
ко1агот
ОћНк: 2абИјеп - к1Јпаз1, (,Дарег“)
Копиз уга!а: 12/14 т т
2аугзпа оћгасЈа: та{
Ма(епја1: СоСгМо
ССО идао: тапјј ос1135
УеНсте: пајтапје 7
Асе1ађи1ит: 11НМ\Л/РЕ, 2ак1јисауапје
д1аујсе рп герогјсуј и асе4а!зџ1ит (И$пар-Л1“
еГека!)
УеНсше: 11 (јес1апаеб1) уеПсЈпа и гагтаки
ос! ро 2 т т
Об1апјајиса роугбјпа ргеспЈка 3 2 т т ,
0с1п0бП0 2 8 т т га пајтапје уеИ&Јпе га које
0Г012У0<Јас пе јггабије уесе
01ауа:пајтапје 4 (сеИп) сЈиапе га 5че
сИтепгЏе
Ргеспјк: 3 2 т т Ј/Ш2 8 т т , копиб 1 2 /14 тт
Ма*епја1:1едига кођаИа 1 ћгота (СоСг)

Укупне количине

ОБ Нови Пазар

ОБ Смедерево

ОБ Смедеревска
Паланка

ЗЦ Аранђеловац

ОБ Сремска
Митровица
Институт Нишка
Бања

КБЦ Бежанијска
коса

Војномедицинска
академија

ЗЦ Косовска
Митровица

ОБ Горњи
Милановац

ЗЦ Неготин

ОБ Вршац

ОБ Сента

ОБ Кикинда

ОБ Лозница

ОБ Ћуприја

ОБ Пирот

ОБ Суботица

ОБ Јагодина

ОБ Параћин

ОБ Панчево

ОБ Врање

195

ОБ Бор

20

ОБ Прокупље

70

ОБ Врбас

30

ОБ Зрењанин

10

ОБ Алексинац

65

ОВ Сасак

кот

ОБ Сомбор

195

ЗЦ Зајечар

20

КБЦ Земун

70

ОБ Краљево

30

ОБ Шабац

10

ОБ Крушевац

65

КБЦ Звездара

кот

ОБ Ваљево

195

ОБ Пожаревац

20

ОБ Песковац

70

ЗЦ Ужице

30

КЦ Крагујевац
10

КЦНиш

65

КЦ Србије

кот

КЦ Војводине

ИОХБ Бањица

1.

Опис

Јединица мере

Ставка

!

Партија 15. Цементна ендопротеза кука, тип 2

Укупне количине

20

7

419

кот

65

30

30

20

10

25

40

20

25

65

12

20

10

20

20

7

419

2 одЗ

ЗЦ Косовска
Митровица

20

ОБ Горњи
Милановац

10

ЗЦ Неготин

20

ОБ Нови Пазар

12

ОБ Вршац

65

ОБ Сента

25

ОБ Кикинда

20

ОБ Лозница

40

ОБ Смедеревска
Паланка

25

ОБ Смедерево

10

ОБ Ћуприја

20

ОБ Пирот

30

ОБ Суботица

ОБ Параћин

30

ОБ Јагодина

ОБ Панчево

65

ОБ Врање

кот

ОБ Бор

419

ОБ Прокупље

7

ОБ Врбас

20

ОБ Зрењанин

20

ЗЦ Аранђеловац

10

ОБ Алексинац

ЗЦ Зајечар

20

ОВ Сасак

КБЦ Земун

12

ОБ Сомбор

ОБ Краљево

65

ОБ Шабац

25

ОБ Сремска
Митровица
Институт Нишка
Бања

20

ОБ Крушевац
40

КБЦ Звездара

25

ОБ Ваљево

10

ОБ Пожаревац

20

ОБ Песковац

30

ЗЦ Ужице

30

КБЦ Бежанијска
коса

65

КЦ Крагујевац

кот

КЦ Ниш

КЦ Србије

61ауа: Иајтапје 6 сЈиапа уга1а
Ргеспјк: 3 2 т т 1/Ш 2 8 т т , копиб 12/'14тт
Ма1епја1:1едига кођаИа \ ћгота (СоСг)

КЦ Војводине

3.

Војномедицинска
академија

2.

51ет рго1е2е:1Јп1уег2а1п1 (зег ко1ага,
сетеп1пј
Ок>Нк: 2абЈ1јеп - кНпаз1, (,,1арег“)
Копиз уга!а: 12/14 т т
2аугзпа ођгасЈа: та \
Ма1епја1:1_едига кођаИ ћгота
ССО идао: пајтапје 135
УеНсЈпе: МаЈтапЈе 10
Асе1ађи1ит: Ма(епја11ЈНМ\Л/РЕ
Мајтапје 11 уеНсша и габропи ос! 44 т т
<Јо 64 т т
Об1апјајиса роугзта ргеспјка 3 2 т т ,
осЈпобпо 2 8 т т га пајтапје уеПсЈпе га које
ргснгуосЈас пе јггабије чесе

ИОХБ Бањица

1.

Опис

Јединица мере

Ставка

Партија 16. Цементна ендопротеза кука, тип 3

ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК ПАРТИЈА СА РАСПОДЕЛОМ ПО ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
РБЈН 404-1-110/19-38

1.

2.

3.

&1ет рго1е2 е:1 )пЈуег2а 1п1, сетеп1гп 'оех
ко1ага
ОђПк: 2абИјеп - кНпаз!, (,Дарег“)
Копив уга1а: 12/14 т т
2аугзпа ођгаба: т а (
Ма1епја1:1едига СоСг
ССО идао: 135 б1ерегп
\/с 1|'г .1пе МаЈтапЈе 10
В$ро1агпа д!ауа - зро1јпа ка1о1а ј Јпзег! као
јесЈпа се1јпа, за бЈб1етот 2ак1јисауапја.
бро1јазпјј рготег ђјро1агпе д1ауе и газропи
ос1 42 т т с1о 62 т т за гагНкот и рготеги
ђјро!агпе д1ауе ос1 2 т т . 11пи{газпј| рготег
д1ауе 28 т т . Ма1епја1 СоСгМо котђтоуап
за роПеШепот
С1ауа: Мајтапје 6 (јиапа мта\а
Ргесшк: 2 8 т т , копиб 1 2/14тт
Ма(епја1: СоСгМо

Укупне количине

ЗЦ Косовска
Митровица

ОБ Горњи
Милановац

ЗЦ Неготин

ОБ Нови Пазар

ОБ Вршац

ОБ Сента

ОБ Кикинда

ОБ Лозница

ОБ Смедерево

ОБ Смедеревска
Паланка

ОБ Ћуприја

ОБ Пирот

ОБ Суботица

ОБ Јагодина

ОБ Параћин

ОБ Панчево

ОБ Врање

ОБ Бор

ОБ Прокупље

ОБ Врбас

ОБ Зрењанин

ЗЦ Аранђеловац

ОБ Алексинац

ОВ Сасак

ОБ Сомбор

ЗЦ Зајечар

КБЦ Земун

ОБ Краљево

ОБ Шабац

ОБ Сремска
Митровица
Институт Нишка
Бања

ОБ Крушевац

КБЦ Звездара

ОБ Ваљево

ОБ Пожаревац

ОБ Лесковац

КБЦ Бежанијска
коса

ЗЦ Ужице

КЦ Крагујевац

КЦ Ниш

КЦ Србије

КЦ Војводине

Војномедицинска
академија

ИОХБ Бањица

Опис

Јединица мере

Ставка

Партија 24. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 3

кот

145

80

80

45

350

кот

145

80

80

45

350

кот

145

80

80

45

350

1.

2.

3.

Ођауегпе кагак1епз1Јке: РоНакзџа^по
(кјпете^зко) ко!епо ба гас1пјот
51ађ||Ј2асЈјот (Рб)
Ретога1па котропеп!а: АпаЈотбка, Р5
Ма(епја1: СоСгМо
УеПсше: пајтапје 7
Тјђ|ја1па котропеп1а: апа(отбка, ТЈкбпа
р1а1Тогта
Ма(епја1: СоСгМо
УеНсше: пајтапје 6
1пзег1: РоНеШепбкЈ, Р5
УеПсте: буе којјта ргоЈгуоЗас габро1аге,
пајтапје 5 с1еђ1јјпа ЈпбегТа

Укупне количине

ЗЦ Косовска
Митровица

ОБ Горњи
Милановац

ЗЦ Неготин

ОБ Нови Пазар

ОБ Вршац

ОБ Сента

ОБ Кикинда

ОБ Лозница

ОБ Смедерево

ОБ Смедеревска
Паланка

ОБ Ћуприја

ОБ Пирот

ОБ Суботица

ОБ Јагодина

ОБ Параћин

ОБ Панчево

ОБ Врање

ОБ Бор

ОБ Прокупље

ОБ Врбас

ОБ Зрењанин

ЗЦ Аранђеловац

(0
>о
(0
>о
Ш
О

ОБ Алексинац

ОБ Сомбор

ЗЦ Зајечар

КБЦ Земун

ОБ Краљево

ОБ Шабац

ОБ Сремска
Митровица
Институт Нишка
Бања

ОБ Крушевац

КБЦ Звездара

ОБ Ваљево

ОБ Пожаревац

ОБ Лесковац

КБЦ Бежанијска
коса

ЗЦ Ужице

КЦ Крагујевац

КЦ Ниш

КЦ Србије

КЦ Војводине

Војномедицинска
академија

ИОХБ Бањица

Опис

Јединица мере

Ставка

Партија 28. Тотална примарна цементна ендопротеза колена, полиаксијална, са задњом стабилизацијом, тип 2

кот

30

5

35

кот

30

5

35

кот

30

5

35

НАПОМЕНЕ:
Понуђач се обавезује да обезбеди пун распон величина имплантата и да обезбеди комплетан инструментаријум за сваку операцију до утрошка последњег комада, за све партије.

ЗодЗ

ПРИЛОГ2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРМЈАЛА СА ЦЕНАМ,
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И К О Л Е Н А & 4 0 јЏ Ц $ 1 9 -3 8
1

Назив добављача: СЖТНОА1Р Р.О.О.
БР. ПАРТИЈЕ
/СТАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И
КАТАЛОШКИ БРОЈ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОјПИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

ИЗНОС ПДВ-а

комад

213

69,000.00

14,697,000.00

10%

1,469,700.00

комад

213

42,500.00

9,052,500.00

10%

905,250.00

комад

213

16,000.00

3,408,000.00

10%

340,800.00

комад

213

11,000.00

2,343,000.00

10%

234,300.00

комад

426

3,250.00

1,384,500.00

10%

138,450.00

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ом

Бесцементна ендопротеза кука, тип 6
Есо РК Мр 5*ет сетеп*1е55 Т-НА
5*апс1агс1 3038-6062 с1о30386200;есоРК ћјр сетеп1:1е55 Т-НА
(агегаПгес! 3038-7062 с1о3038ставка 1

Стем протезе

7200; ЕсоРИ: ћјр 51:ет сетеп1:1е55
51апс1агс1 срЋ апс1 НА соа1т§ 3038-

Јтр1ап1саб1
С тћ Н № та ска

3062 с1о3038-3200;Есо РИ Мр 51ет
сетеп1:1е55 1а*егаП2ес1 срЋ-апс! НА
соа*т§ 3038-4062 с1о3038-4200
ЕсоРИ: сир ЕРОКЕ сетеШ1е55
51:апс)агс1 0220-0746 с1о 0220ставка 2

Ацетабулум

6

0770;ЕсоРЈ1 сир ЕРОКЕ ти11:ЈНо1е
сетепИебб 0220-0646 с1о 0220-

јтр!апгса51:
С тћН Метаска

0670
|тр1асго55 РЕ сир ЈП5ег1:0^ 32
0223-2839 10223-3239 с1о 0223ставка 3

Инсерт

3252; Јтр1асго55 РЕ сир 1П5ег1:10^
32 02242839 10224-3239 с*о 0224-

Јтр1ап1са51
С тђН № та ска

3252

ставка 4

Глава

ставка 5

Завртњи

јс ИеасЈ Тјр СоСгМо 1:арег 12/14
2387-3200 с1о 2387-3225
5роп§јо5а

5сге\л/

?1а1 Иеас! 6 , 5 т т

0280-1025 с!о 0280-1040

Јтр1ап1са51
С тћ Н № та ска
Јтр1ап1:са51
б т ћ Н Метаска

30,885,000.00

1

3,088,500.00

33,973,500.00

ПРИЛОГ2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА БР 404-1-110/19-38
Хибридна ендопротеза кука, тип 3
1С51га'|§Н( 5 *е т (уре II сетеп1:ес1
5*аг с1агс1 3516-0750 с1о 3516200 3;к $1га1§Н1:5 (е т (уре II
ставка 1

Стем протезе

сегг еп(ес11а1егаП2ес1 3518-0750
сЈо >518-2000;к 5(гаЈ§Н( 5 (е т (уре

Јтр1ап1са51
СтНН № таска

комад

145

23,000.00

3,335,000.00

10%

333,500.00

комад

145

42,500.00

6,162,500.00

10%

616,250.00

комад

145

16,000.00

2,320,000.00

10%

232,000.00

комад

145

11,000.00

1,595,000.00

10%

159,500.00

комад

290

3,250.00

942,500.00

10%

94,250.00

15(с псЈагс! 3513-0750 с1о 3513200 0
ЕсоРИ: сир ЕРОГСЕ сетеп1:1е55
5*апс1агс1 0220-0746 сЈо 0220ставка 2

Ацетабулум

ОУУОјЕсоРИ: сир ЕРОРЕ тиШ М ок
сетеп1:1е55 0220-0646 с1о 0220-

11

Јтр1ап1:са51:
С тћН № таска

0670
јт р 1асго55 РЕ сир (П5ег1:0^ 32
022 3-2839 10223-3239 сЈо 0223ставка 3

Инсерт

325 2; Јтр1асго55 РЕ сир 1П5ег1:10^
32 С12242839 10224-3239 до 0224-

Јтр1ап(са51
б т ђ Н № та ска

325 2

ставка 4

Глава

ставка 5

Завртњи

1СН ;ас1 Тјр СоСгМо 1арег 12/14

Јтр1ап(са51

238 7-3200 с1о 2387-3225

СтНН Метаска

5рОп§Ј05а 5сге\л/ Ла! Неас1 6 , 5 т т

1тр1ап1:са51:
СтНН Метаска

028 0-1025 с!о 0280-1040

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 11

14,355,00С.00

1,435,500.00

Цементна ендопротеза кука, тип 2
ВЈСс па Мр 51:ет с е т е те с !

јс

6415
ставка 1

Стем протезе

011 6;0118;;0120;0124;0126;0128;0
144 ;1еЛ Јс 64-

Јтр1ап1са51
бтН Н ^е та ска

комад

011 5;0117;;0119;0123;0125;0127;0
143

2

195

20,200.00

3,939,000.00

10%

393,900.00

15,790,500.00

ПРИЛОГ2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЦЦ ј^ $А ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТА ТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА БР 404-1-110/19-38
РЕ сир Тјр МиеНег II 5пар
ставка 2

Ацетабулум

сетеШес! 3 2 ,1041-3244с1о10413264;

ставка 3

Глава

јс ИеасЈ Т1р СоСгМо *арег 12/14
2387-3200 с1о 2387-3225;

Јтр1ап1;са51:
С тђН 1Метаска

Јтр1ап1:са51:
С тђ Н Метаска

комад

195

33,800.00

6,591,000.00

10%

659,100.00

комад

195

11,000.00

2,145,000.00

10%

214,500.00

11М 111ЈМ 1Д^

12,675,000.00

1,267,500.00

13,942,500.00

Цементна ендопротеза кука, тип 3
јс $(гаЈ§Н151ет (уре II сетепгес!
5«апс1агс13516-0750 сЈо 35162000;Јс $(гаЈ§Н151ет (уре II
ставка 1

Стем протезе

сетеп(ес11а(егаНгес] 3518-0750
с1о 3518-2000;јс 51гаЈ§Н1 $1ет 1уре

Јтр1ап1:са51
С тбН |\Јетаска

комад

419

23,000.00

9,637,000.00

10%

963,700.00

комад

419

33,800.00

14,162,200.00

10%

1,416,220.00

комад

419

11,000.00

4,609,000.00

10%

460,900.00

15*апс1агсЈ 3513-0750 с!о 35132000
РЕ сир Тјр МиеНег II $пар
сетеп1ес1 3 2 ,1041-3244с1о1041-

16

3264; РЕ сир II МиеИег 32 128;
ставка 2

Ацетабулум

1021-3244 с1о 1021-3264;1021 2844 с1о 1021-2864 ;РЕ сир

Јтр1ап1:са51:
С тћ Н № та ска

МиеПег II Оу5р1а$1а 10^ 32 128;
1071-3244 сЈо 1071-3264 110712844с1о 1071-2862

ставка 3

Глава

к Неас! Тјр СоСгМо 1арег 12/14
2387-3200 с1о 2387-3225

Јтр1ап1:са51
С тћН 1\1етаска

111И11М11ММ1И1М1Ш^^

28,408,200.00

2,840,820.00

Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 3
1с $1гаЈ§Н1:51ет 1уре II сетеШес!

24
ставка 1

Стем протезе

$«апс!агсЈ 3516-0750 сЈо 35162000;јс 5«га‘|§Н( $1ет (уре II

Јтр1ап1:са5г
СткзН 1\1етаска

комад

сетеп^ес! 1а1егаПгес1 3518-0750
3

350

23,000.00

8,050,000.00

10%

805,000.00

31,249,020.00

ПРИЛОГ2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА БР 404-1-110/19-38
<Јо 3518-2000;Јс $1га1§Н1 $1ет 1уре
1$1апс1агс1 3513-0750 сЈо 35132000

ставка 2

ставка 3

Биполарна

јс ђјро1аг Неас! СоСгМо 21510042-

глава и инсерт

21510062

Глава

јс Неас! 'Пр СоСгМо (арег 12/14
2387-2800 до 2387-2825

Јтр1ап1:са$1:
С тћН Метаска
Јтр1ап1са51
С тђН № та ска

комад

350

32,700.00

11,445,000.00

10%

1,144,500.00

комад

350

11,000.00

3,850,000.00

10%

385,000.00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 24

25,679,500.00

2,334.500.00

23,345,003.00

Тотална примарна цементна ендопрзтеза колена, полиаксијална, са задњом стабилизацијом, тип 2
АС5 Ретога! сотропепг
ставка 1

Феморална

сетеп(есЈ АС510Р5 Јетога! 4200-

компонента

6101,02,08,03,04,05,06;4200-

Јтр1ап1са$1
бткзН № таска

комад

35

64,000.00

2,240,000.00

10%

224,000.00

комад

35

42,000.00

1,470,000.00

10%

147,000.00

комад

35

32,000.00

1,120,000.00

10%

112,000.00

6111,12,18,13,14,15,16
АС5 ТЈђЈа! сотропеШ сетеШес!
ставка 2

Тибијална

10 РВ

компонента

42011002,03,09,04,05,06,4201-

Јтр1ап1са$1
С тћН № таска

1012,13,19,14,15,16,;
28

АС5 РЕ т$ег1 РВ Р5
НурегЛех10/42401210,1310,14101510,1610;12,5/42
40ставка 3

Инсерт

1212,1312,1412,1512,1612Д5/424
0-

јтр1ап1са$1:
С тв Н № таска

1215,1315,1415,1515,1615;17,5/4
2401217,1317,1417,15171617;20/424
0-1220,1320,1420,1520,1620;
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 28

4,830,000.00

483,000.00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-а
ИЗНОС ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ

4

5,313,000.00
114,498,200.00
11,449,820.00
125,948,020.00

ПРИЛОГЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА БР 404-1-110/19-38

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________, /адреса/
/име и презиме лица које га заступа/___________________
Матични број: ХХХХ
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)
ДОБАВЉАЧ:
0КТН0А10 (1.о.о., ул. Пастерова бр. 1, из Београда, кога заступа директор Ненад
Вуловић
Матични број: 07743785
ПИБ: 101671929
Број рачуна: 285-2331000000224-69 који се води код ЗђегРапк
(у даљем тексту: Добављач)
Дана__.__.___ _. године закључују

УГОВОР БР.___
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА
ЗА ПАРТИЈУ/Е_______
КПП______

1.
1.1.

1.2

2.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1.

да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак
јавне набавке Имплантата за кукове и колена, број јавне набавке: 404-1-110/1938,

1.1.2.

да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач дана
,АА .
. године, закључили Оквирни споразум бр. 101-3/19, на основу
одлуке број 404-1-35/19-103, од 06.11.2019. године.,

1.1.3.

да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом број
101 -3/19 од
.АА . &оА$ . године;

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног
споразума из става 1. овог члана Уговора.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1.

Предмет овог Уговора је куповина и испорука имплантата за кукове и колена, наведених у
Спецификацији материјала са ценама, која се налази у прилогу 1 овог уговора и чини
његов саставни део.

2.2.

Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.

3.
3.1.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у члану 2. овог уговора које одговарају
ценама из оквирног споразума бр. 101-3/19 од
. АА .2019. године.

Страна 1 од 3

ПРИЛОГЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА КУКОВЕ И КОЛЕНА БР 404-1-110/19-38

3.2.

Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичим ценама, увећаним за износ
ПДВ-а, у року од 90 дана од дана пријема фактуре.

3.3.

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4а.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину
и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр.7/18).

3.4.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава
која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се
уређује буџетски систем, односно Законом којим се уређује здравствена заштита.

3.5.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у члану 2. овог
уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи_____________ динара.

4.

ИСПОРУКА

4.1.

Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину имплантата, из члана 2. овог
уговора испоручити Купцу, према потребама Купца, у складу са захтевом Купца за
испоруку добара, који се налази у прилогу 2 уговора, и то у року од 24 сата од дана пријема
захтева.

4.2.

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.

4.3.

Место испоруке је ____________(унети место испоруке).

4.4.

Уз сваку испоруку Добављач ће доставити отпремницу Купцу, потписану од стране
овлашћеног лица Купца.

5= УГОВОРНА КАЗНА
5.1

6

У случају прекорачења рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну
казну у износу од 5% од вредности фактуре за односну испоруку. Ако штета пређе износ
уговорне казне Наручилац може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине
Споразум без обавезе према Добављачу.
ВИША СИЛА

6.1

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу обавеза из уговора. 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 икоји 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.

Стране у уговору 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, у целости или за поједину партију. У случају да се
уговор раскида за поједину партију, за преостале партије уговор остаје на снази. Раскид
уговора захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

8.2.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
страна у уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
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8.3.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у
уговору која је своје обавезе из уговора у потлуности и благовремено извршила.

&4.

Раскид уговора нема утицаја на издате захтеве Купца за испоруку добара и исти се
извршавају у складу са одредбама овог Уговора.

8.5.

Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд у року од
7 (седам) дана.

9.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

9:1.

Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до
измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње и слично,
добра које је предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз
достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2.

У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему
одговара захтевима из техничке спецификације, Купац можб да прихвати испоруку таквог
добра по цени која је предвиђена овим уговором, уз претхрдно прибављено мишљење
стручне комисије Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан
случај.

9.3.

У ситуацији из тачке 9.1 и 9.2, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а на
основу претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за
здравствено осигурање и Добављача.

10.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

10.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
11.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

11.1. Овај Уговор сачињен је у __(_____ ) истоветна примерка на српском језику, од којих се
свакој уговорној страни уручују по__(_____ ) примерка.
11.2. Саставни део овог Уговора су следећи прилози:
Прилог 1 - Спецификација материјала са ценама
Прилог 2 - Модел захтева за испоруку добара
Прилог 3 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у складу са
чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15).
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ЗАХТЕВ ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА
Јавна набавка Имплантата за кукове и колена, РБ 404-1-110/19-38
Оквирни споразум б р ._________
Уговор б р._________

Уписати број партије

Бр.
партије/ставке

Назив
партије/ставке

Шифра
предметног
добра

Заштићени назив
понуђеног добра и
каталошки број

Произвођач

Јединица
мере

ставка 1

комад

ставка 2

комад

ставка 3

комад

ставка 4

комад

Количина

Рок за испоруку: 24 сата

Датум захтева:_______

Овлашћено лице:

Напомена:
■
Уколико има већи број партија/ставки од места предвиђених у табели, потребно је
повећати број редова, а ако је потребно и, наведени образац копирати у довољном броју
примерака.

Страна 1 од 1

