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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:
ADOC d.o.o., Београд, ул. Милорада Јовановић бр. 11, кога заступа директор Миодраг Митић
Матични број: 07530196
ПИБ: 100042265
Број рачуна: 205-1633-39 који се води код Комерцијална банка А.Д. Београд
(у даљем тексту: Добављач)
Дана

ДЗ . 0@.2021. године закључују
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 35-4/21
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ
ЗА ПАРТИЈУ4

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1. Фонд и Добављач у уводу констатују:
1) да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има закључен
уговор о пружању и финансирању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке
Лекова за лечење мултипле склерозе, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и услуга
за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС" 34/19, 64/19,
17/20 и 21/20),
2) да је Фонд, као наручилац, у име и рачун здравствених установа из Плана мреже
здравствених установа, у Републици Србији са којима има закључен уговор о пружању и
финансирању здравствене заштите, спровео отворени поступак за предметну јавну
набавку,
3) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке набавке Лекова за лечење мултипле скперозе, број јавне набавке 404-1-110/215,
4) да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у смислу
члана 79. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19), за рачун здравствених
установа наведених у Прилогу 1 овог споразума (у даљем тексту: Купци),
5) да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-3/21-27 од 07.06.2021. године, за партију 4 изабрао
понуду понуђача Adoc d.o.o., бр. 5851 од 28.04.2021. године, у скпаду са којом се
закључује овај споразум,
6) да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај
начин непосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за осигурана лица за
i

5) да обезбеди да лек може бити у промету током целог периода трајања оквирног
споразума, односно појединачног уговора.
6) испоручује лекове у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која
испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и конкурсној
документацији;
7) сноси све трошкове који настану као последица уклањања лекова услед грешке
Добављача или произвођача;
8) ажурно доставља податке и неопходну документацију у вези са уговорима закљученим
са Купцима на основу овог оквирног споразума путем веб апликације „Портал финансија
- документација" и веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања
и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО;
9) подаци и документација наведени у подтачки 8) овог члана, који се достављају Фонду,
дефинисани су Корисничким упутством за примену веб апликације „Портал финансија документација'1 и Техничким упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу
успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица
РФЗО.
4. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
4.1.

Купац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној
набавци у складу са јединичном ценом утврђеном у овом споразуму.

4.2.

На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након пријема позива
Купца. Позив се доставља путем поште или електронске поште. Уз позив се доставља
текст уговора сачињен у складу са Моделима уговора који су објављени на интернет
страници Фонда.

4.3.

За закључење уговора за лекове за осигурана лица Фонда, потребна је сагласност
Фонда.

4.4.

Количину у појединачним уговорима одређује Купац.

4.5.

Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорене количине.

4.6.

Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количину наведену у
Спецификацији лека са ценом (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету коју
Добављач трпи услед уговарања количине мање од количине предвиђене у
Спецификацији лека са ценом (Прилог 2).

4.7.

Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума
и није одговоран за штету која настане у реализацији тих уговора.

5. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
5.1.

Цена из споразума је јединична цена лека који је предмет овог споразума и која је
наведена у Спецификацији лека са ценом (Прилог 2).

5.2.

Цена из споразума може да се промени у случају да због измене Правилника о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је
режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из споразума
постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог
споразума, сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски
примењује, даном ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања
Анекса.

5.3.

Уколико се, током трајања овог споразума, цена за лек који је предмет овог споразума
увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из споразума и то за
проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената.

3

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
7.1. Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене појединачним
уговором.
7.2. Испорука је сукцесивна и врши сеједном месечно, према потребама Купца.
7.3. Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 72 сата од дана пријема
писменог захтева Купца.
7.4. 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 цене и
Купац их посебно не признаје.
7.5. Корисници оквирног споразума су здравствене установе из Плана мреже здравствених
установа у Републици Србији које имају закључен уговор са Фондом о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања.
7.6. У прилогу 1 оквирног споразума - Списак здравствених установа, су наведене
здравствене установе које у тренутку закључења оквирног споразума имају закључен
уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања са Фондом, а која подразумева употребу добара која су предмет овог
оквирног споразума.
7.7. Уколико у току трајања оквирног споразума, здравствена установа која није наведена у
Прилогу 1 - Списак здравствених установа, закључи уговор са Фондом о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања која
подразумева употребу предметних добара, Фонд ће ажурирати Прилог 1 - Списак
здравствених установа, у смислу додавања здавствене установе као Купца на исти, без
закључивања Анекса оквирног споразума.
7.8. Фонд је дужан да ажурирани списак из тачке 7.7. овог Споразума, достави Добављачу и
објави на својој интернет страници.
7.9. Трошкове транспорта и евентуалне друге трошкове везане за испоруку лекова за
пацијенте који се лече о трошку Добављача, а који су предмет овог споразума, и који су
наведени у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), сноси Добављач.
8. УГОВОРНА КАЗНА
8.1 У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за
које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности
добара испоручених са закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може
да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према
Добављачу.
9. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
9.1. Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10
дана од 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.
9.2. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити оригинал и остаће на снази
са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног
споразума.
9.3. Фонд ће уновчити банкарску гаранцију 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.
9.4. Банкарска гаранција важи за испуњење обавеза за све Купце по овом споразуму.
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13.6. У случају из тачке 13.5. овог споразума, Фонд обавештава Купце о потреби раскида
појединачних уговора.
14. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
14.1. Фонд има право да раскине оквирни споразум уколико утврди да је извесно да ће,
услед непродужења дозволе за лек, престати могућност прометовања тог лека пре
истека важења овог оквирног споразума.
14.2. Фонд има право да, у случају да важећа дозвола за лек истиче пре истека важења
овог оквирног споразума, захтева од Добављача да достави писану изјаву носиоца
дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе за лек у складу са
Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10,
107/12, 113/17-др. закон и 105/17-др. закон).
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 из члана 9. овог споразума, сматраће се да оквирни споразум није ни био
закључен.
16. ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
16.1. Добављач је дужан да сваког 10-or у месецу за претходни месец, путем веб
апликације „Портал финансија - документација“, у делу који се односи на
централизоване јавне набавке, евидентира податке о реализацији уговора
закључених на основу овог оквирног споразума.
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 здравствених установа
Прилог 2 - Спецификација лека са ценом

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за
здравствено осигурање

ADOC d.o.o.
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ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ЈАВНА НАБАВКА: ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ, БРОЈ 404-1-110/21-5

Ред. бр.

Филијала
РФЗО

1

Нови Сад

Кпинички центар Војводине

2

Крагујевац

Универзитетски клинички центар Крагујевац

3

Ниш

4

Београд

Назив здравствене установе

Универзитетски клинички центар Ниш
Универзитетски клинички центар Србије

Седиш те и адреса
здравствене установе

Званични сајт
(w e6 адреса)

Нови Сад, Хајдук Вељкова 1

www.kcv.rs

Крагујевац, Змај Јовина 30

www.kc-ka.rs

Ниш, Др Зорана Ћинђића 48

www.kcnis.rs

Београд, Пастерова 2

www.kcs.ac.rs

Страна 1

ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКА СА ЦЕНОМ
ЈАВНА НАБАВКА: ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ
БРОЈ ЈН 404-1-110/21-5

Назив Добављача: ADOC d.o.o.

Број
партије
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Назив
партије

glatiramer
acetat јачине
40 mg

ЈКЛ

0015119

Заштићени
назив
понуђеног
добра

Произвођач

Фармацеутски
облик

Јачина лека/
концентрација

Сорахопе®

NORTON
HEALTHCARE
LIMITED Т/А IVAX
PHARMACEUTICALS
UK - Velika Britanija i
TEVA
PHARMACEUTICALS
EUROPE B.V. Holandija

раствор за
инјекцију у
напуњеном
инјекционом
шприцу

40mg/ml

Јединица
мере

Количина
за
осигурана
лица
фонда

кутија

2.873

Количина за
неосигурана
лица фонда

Број
пацијената
који се
лече о
трошку
добављача

Количина
о трошку
добављача

Јединична
цена

Укупна цена без
ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

221

358

4.654

52.218,50 дин.

161.564.039,00 дин.

16.156.403,90 дин.

177.720.442,90 дин.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-а

161.564.039,00 дин.

ИЗНОС ПДВ-а

16.156.403,90 дин.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом

177.720.442,90 дин.

