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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)
ДОБАВЉАЧ:
PFIZER SRB d.o.o., ул. Трешњиног цвета бр. 1/VI, из Београда, кога заступа директор
Roberto Rocha
Матични број: 07449330
ПИБ: 100832848
Број рачуна: 205-2056-31 који се води код Комерцијалне банке а.д. Београд
(у даљем тексту: Добављач)

Д ана^.О ^.2020. године заклаучују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 32-3/19
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПАРТИЈЕ 20 и 21

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Наручилац, Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички
фонд) и Добављач, Pfizer SRB d.o.o., констатују да су дана 13.05.2019. године закључили
Оквирни споразум бр. 32-3/19, за јавну набавку Лекова за лечење ретких болести за 2019.
годину, број ЈН 404-1-110/19-9, између осталог и за партије 20 и 21.
Дана 05.03.2020. године добављач Pfizer SRB d.o.o., је обавестио Републички фонд
дописом бр. 404-1-9/19-69, да је Агенција за лекове и медицинска средства Србије дана
04.11.2019. године издала дозволе за стављање у промет лека pegvisomant, заштићеног назива
Somavert, и то дозволу број 515-01-00718-19-001 за јачину од 10 mg, односно дозволу број 51501-00722-19-001 за јачину од 30 mg, те да добављач предметне лекове није више у могућности
да исте увози као нерегистроване. Такође, добављач Pfizer SRB d.o.o. је навео да иако су по
оквирном споразуму бр. 32-3/19 испоручили уговорене количине лека, да су спремни да наставе
испоруку под истим условима, изузев промене које се односе на статус лека, имајући у виду да
је исти регистрован.
На основу претходно наведеног, а имајући у виду да је неопходно обезбедити
континуитет у снадбевању предметним леком на основу важећег оквирног споразума,
Републички фонд и Добављач су сагласни да закључе Анекс Оквирног споразума бр. 32-3/19,
којим се за партију 20- pegvisomant 30 mg za lečenje akromegaiije, заштићеног назива Somavert,
јачине 30 mg и за партију 21- pegvisomant 10 mg za lečenje akromegaiije, заштићеног назива
Somavert, јачине 10 mg, у Прилогу 2 оквирног слоразума - Спецификација лекова са ценама и у
Прилогу 3 оквирног споразума - Модел уговора, у делу прилога бр. 1 уговора -Спецификација
лекова са ценама, додаје ЈКЛ шифра.
Ч лан1.
Мења се тачка 7.3. оквирног споразума, тако да гласи:
„Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 23 сата од дана пријема
писменог захтева купца.“
Члан 2.
У тачки 15.2. оквирног споразума, врши се измена Прилога 2 - Спецификација лекова са
ценама, тако што се:
за партију 20 - pegvisomant 30 mg za lečenje akromegaiije, заштићеног назива Somavert,
јачине 30 mg, у колони „ЈКЈ1“ додаје шифра, и гласи „0044300“

за партију 21 - pegvisomant 10 mg za lečenje akromegalije, заштићеног назива Somavert,
јачине 10 mg, у колони „ЈКЈ1" додаје шифра, и гласи „0044249".
Измењен прилог 2 - Спецификација лекова са ценама налази се у прилогу овог Анекса
оквирног споразума и чини његов саставни део.
Члан 3.
У тачки 15.2. оквирног споразума мења се Прилог 3 - Модел уговора, за партију 20 pegvisomant 30 mg za lečenje akromegalije, заштићеног назива Somavert, јачине 30 mg и партију
21 - pegvisomant 10 mg za lečenje akromegalije, заштићеног назива Somavert, јачине 10 mg, тако
што се врши измена прилога бр.1 уговора - Спецификација лекова са ценама, у складу са
чланом 2. овог Анекса оквирног споразума.
Члан 3.
Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног
споразума бр. 32-3/19 нису дужни да анексирају већ закључене уговоре у складу са одредбама
овог Анекса оквирног споразума.
Члан 4.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 32-3/19 од 13.05.2019 године остају на снази
онако како гласе.
Члан 5.
Овај Анекс оквирног споразума сачињен је у 2 (два) истоветна примерака на српском
језику, и то за сваку страну потписника анекса оквирног споразума по један примерак.

Саставни део овог Анекса оквирног споразума је и:
Прилог 2 оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама
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Републички фонд за
здравствено осигурање

PFIZER SRB d.o.o.

ПРИЛО Г 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
БР. ЈН 404-1-110/19-9
НАЗИВ ДОБАВЉ АЧА: PFIZER SRB D.O.O.
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PHARMACIA &
UPJOHN
COMPANY LLC

prašak za
rastvor za
infuziju

200 j.

jedinica

519.200

276,43

143.522.456,00

10%

14.352.245,60

157.874.701,60

20

pegvisomant 30
mg za lećenje
akromegalije

0044300

Somavert

PFIZER
MANUFACTURE
G BELGIUM NV

30 mg

Injekcioni
spric

180

26.967,83

4.854.209,40

10%

485.420,94

5.339.630,34

21

pegvisomant 10
mg za iečenje
akromegalije

0044249

Somavert

PFIZER
MANUFACTURE
G BELGIUM NV

10 mg

Injekcioni
spric

720

6.978,60

5.024.592,00

10%

502.459,20

5.527.051,20

prašak i
rastvarač za
rastvor za
injekciju
prašak i
rastvarac za
rastvor za
injekciju

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А

153.401.257,40

ИЗНОС ПДВ-А

15.340.125,74

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ

168.741.383,14
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