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НАРУЧИЛАЦ:
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:
Оеп(а ВР Рћагт сЈ.о.о., ул. Јужни Булевар бр. 19, из Београда, кога заступа директор 
др Бранимир Пејовић
Матични број: 06964494 
ПИБ: 100270433
Број рачуна: 160-273931-67 који се води код 1п1еза Вапк 
(у даљем тексту: Добављач)

-го
Дана 05.01.2021. године закључују ___ О ј_ \у  ^_____

В Е О О Л А О

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 104-5/20
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ФИЛТЕРИ ЗА ЕРИТРОЦИТЕ И ТРОМБОЦИТЕ ФИЛТРИРАНИ 

НАКНАДНО, СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ И АУТОТРАНСФУЗИОНИ 
СИСТЕМИ/СЕТОВИ ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО СПАШАВАЊЕ КРВИ 

БР. ЈН 404-1-110/20-30

ЗА ПАРТИЈУ 7

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач констатују да су дана 31.08.2020. године закључили Оквирни 
споразум бр. 104-5/20 за јавну набавку Филтери за еритроците и тромбоците, филтрирани 
накнадно, сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за 
интраоперативно спашавање крви, број ЈН 404-1-110/20-30, за партију 7.

Дана 25.12.2020. године добављач „Оеп1а ВР РИагт“ сј.о.о., обавестио је Фонд да је 
дошло до техничке грешке у Оквирном споразуму бр. 104-5/20 у партији 7 - Системи/сетови 
компатабилни типу апарата Е1ес*а и ХТКА, у делу који се односи на каталошки број, тако да је 
уместо каталошког броја: „04254, 04255, 04256, 04257, 04167М, 04168М,04169М, 04170М" 
уписан каталошки број: „04254, 04255, 0456, 0457, 04167М, 04168М.04169М, 04170М".

На основу претходно наведеног, Фонд и Добављач су сагласни да закључе Анекс 
Оквирног споразума, бр. 104-5/20, којим се за партију 7 у прилогу 2 оквирног споразума -  
Спецификација материјала са ценама, мења каталошки број, за добро заштићеног назива: 
„ХТРА РгосесЈиге 3е1 - Аи1о1гап$Ги$Јоп бе1 Е1ес1а“.

Такође, у прилогу 3 оквирног споразума -  Модел уговора за здравствене установе које 
обављају делатност трансфузије крви, прилогу 4 оквирног споразума -  Модел уговора за добра 
за осигурана лица Фонда (осим за здравствене установе које обављају делатност трансфузије 
крви) и у прилогу 5 оквирног споразума -  Модел уговора за добра која се финансирају из других 
извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са Фондом (осим за здравствене установе које обављају 
делатност трансфузије крви), у делу прилога 1 истих -Спецификација материјала са ценама, 
мења се каталошки број, за добро заштићеног назива: „ХТРА Ргосес!иге 5е1 - Аик^гапзТизЈоп зе! 
Е1ес1а“.



Члан 1.

У тачки 17.3 Оквирног споразума бр. 104-5/20 врши се измена прилога 2 -  
Спецификација материјала са ценама, за партију 7 - Системи/сетови компатабилни типу 
апарата Е1ес1а и ХТРА, тако што се у колони „КАТАЛОШКИ БРОЈ“, мења каталошки број за 
добро „ХТРА Ргосес^иге 3е1 - Аи*о1гапз?и5Јоп зе! Е1ес1а“ тако да гласи: „04254, 04255, 04256, 
04257, 04167М, 04168М,04169М, 04170М“.

Измењен прилог 2 - Спецификација материјала са ценама налази се у прилогу овог 
Анекса оквирног споразума и чини његов саставни део.

Члан 2.

У тачки 17.3 Оквирног споразума бр. 104-5/20, мења се прилог 3 оквирног споразума -  
Модел уговора за здравствене установе које обављају делатност трансфузије крви, прилог 4 
оквирног споразума -  Модел уговора за добра за осигурана лица Фонда (осим за здравствене 
установе које обављају делатност трансфузије крви) и прилог 5 оквирног споразума -  Модел 
уговора за добра која се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом 
(осим за здравствене установе које обављају делатност трансфузије крви), за партију 7 - 
Системи/сетови компатабилни типу апарата Е1ес*а и ХТРА, тако што се врши измена прилога 1 
истих - Спецификација материјала са ценама, у складу са чланом 1. овог Анекса оквирног 
споразума.

Члан 3.

Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног 
споразума бр. 104-5/20 су дужни да анексирају већ закључене уговоре у складу са одредбама 
овог Анекса оквирног споразума.

Члан 4.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 104-5/20 од 31.08.2020. 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 материјала са ценама

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за Оеп*а ВР РМагт с ј.о .о .

Здравствено осигурање



ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА  
ЈАВНА НАБАВКА ФИЛТЕРИ ЗА ЕРИТРОЦИТЕ И ТРОМБОЦИТЕ ФИЛТРИРАНИ НАКНАДНО, СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ  

ПОСТУПКЕ И АУТОТРАНСФУЗИОНИ СИСТЕМИ/СЕТОВИ ЗА ИНТРАОПЕРАТИВНО СПАШАВАЊЕ КРВИ БР 404-1-110/20-30

Назив добављача: РЕМТА ВР РНАКМ Р.О.О.

БР.
ПАР
ТИЈЕ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

КАТАЛОШК 
И БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА

МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

износ
ПДВ-А

УКУПНА ЦЕНА 
СА ПДВ-ОМ

7

Системи/сетови 
компатабилни типу 

апарата Е1ес1а и 
ХТРА

ХТРА 
Ргосес1иге 8е1- 
АиКМгапзћЈбЈоп 

зе! Е1ес1а

04254,
04255,
04256, 
04257-

04167М, 
04168М, 
04169М, 
04170М

Зопп Огоир, 
Ка1у

комад 5.000 16.000,00 80.000.000,00 20% 16.000.000,00 96.000.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А 80.000.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 16.000.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ 96.000.000,00
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