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НАРУЧИЛАЦ:' W :-fi

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

(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:

Austroline d.o.o., из Београда, ул. Толстојева бр. 20А, кога заступа директор Вера 
Митровић
Матични број: 17240323
ПИБ: 102009324
(у даљем тексту: Добављач)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАФТОВИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ СА ПРАТЕЋИМ 

СПЕЦИФИЧНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач констатују да су дана 01.02.2022. године, након спроведеног поступка 
за јавну набавку Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним материјалом, 
који је неопходан за његову импантацију, бр. 404-1-110/21-49, закључили Оквирни споразум бр. 
13-4/22, за партије 2, 3, 8, 22, 23, 26 и 27 предметне јавне набавке (у даљем тексту: Оквирни 
споразум), Анекс Оквирног споразума бр. 13-4/22 од 09.06.2022. године, за период од 12 
(дванаест) месеци рачунајући од дана потписивања.

У складу са тачком 2.8. Оквирног споразума количина добара која су предмет Оквирног 
споразума наведених у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2) је оквирна количина за 
потребе купаца за период важења оквирног споразума.

Приликом реализације Оквирног споразума, утврђено је да потребе здравствених 
установа премашују оквирну количину дефинисану у Прилогу 2 Оквирног споразума.

Чланом 13.3 Оквирног споразума, дефинисано је да су измене и допуне оквирног 
споразума могуће су у складу са чланом 158. - 161. Закона о јавним набавкама, о чему ће се 
сачинити Анекс оквирног споразума.

Имајући у виду да је у складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама потреба за 
изменом оквирног споразума настала због околности које савестан наручилац није могао да 
предвиди, и да се изменом не мења природа уговора, вредност оквирног споразума може да се 
повећа али не више од 50% вредности првобитног оквирног споразума.

Како би се обезбедио континуитет у снабдевању здравствених установа које су 
корисници Оквирног споразума, добром које је предмет истог, до истека периода важења 
Оквирног споразума и обезбеђивања предметног добра у новом поступку јавне набавке, 
уговорне стране су сагласне да приступе закључењу анекса II Оквирног споразума којим се у 
скпаду са чланом 158. Закона о јавним набавкама, повећава вредност оквирног споразума за 
30% у односу на вредност првобитно закљученог оквирног споразума.

Стране у споразуму су сагласне да се због измене вредности Оквирног споразума не 
врши измена количине наведене у Прилогу 2 Оквирног споразума, имајући у виду да је иста 
оквирна за период важења Оквирног споразума, и да укупна уговорена количина добра, у 
складу са тачком 2.8 Оквирног споразума, зависи од потреба Купаца и може се разликовати од

. године закључују

АНЕКС II ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 13-4/22

БР. ЈН 404-1-110/21-49 

ЗА ПАРТИЈЕ 2, 3, 8, 22, 23, 26 и 27



количине наведене у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), али да се у Прилогу 2 
бришу колоне „Укупна цена без ПДВ-а“ , „Износ ПДВ-а“ и „Укупна цена са ПДВ-ом“, као и 
редови „Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а“,“Износ ПДВ-а“ и „Укупна вредност 
оквирног споразума са ПДВ-ом“ и да се вредност споразума дефинише самим споразумом.

Члан 1.

У Оквирном споразуму, врши се измена члана 6. „ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ 
СПОРАЗУМА" тако да исти гласи: „Укупна вредност овог Споразума износи 44.127.421,00 
динара без ПДВ, односно 48.542.763,10 динара са ПДВ.“

Члан 2.

Сведруге одредбе Оквирног споразума 13-4/22 од 01.02.2022. године, Анекса Оквирног 
споразума бр. 13-4/22 од 09.06,2022. године, остају на снази онако како гласе.

Члан 3.

Овај Анекс II 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 II оквирног споразума је:

Прилог 2 Оквирног споразума - Спецификација материјала са ценама

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО Austroline d.o.o.
ОСИГУРАЊЕ



Прилог 2 Оквриног споразума - Спецификација материјала са ценама

Јавна набавка - Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним материјалом, који је  неопходан за његову
имплантацију, бр. 404-1-110/21-49

Назив добављача: Austroline d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ

ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА

MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

СТОПА
ПДВ-А

2
Импрегнирани тубуларни 

полиестер (Dacron®) графтови 
промера 20,18 и 16 мм

FlowWeave
Bioseal

45ST3016
45ST3018
45ST3020

JOTEC GMBH 
NEMAČKA комад 100 13.800,00 10%

3
Импрегнирани тубуларни 

полиестер (Dacron®) графтови 
промера 8 и 6 мм

FlowNit Bioseai 35ST6006
35ST6008

JOTEC GMBH 
NEMAČKA комад 350 13.320,00 10%

8

Тубуларни PTFE графтови 
споља ојачани са "прстеновима” 

или "спиралом” промера 8 и 6 
мм

FlowLine Bipore 
ePTFE 

Standard wall 
with spiral 

reinforcement

10SVV8006S 
10SVV8008S

JOTEC GMBH 
NEMAČKA комад 30 27.139,00 10%

■ .22 Ендоваскуларни стент графтови за анеуризме трбушне аорте које захватају и илијачне артеријела

Ставка 1 Тело стент графта E-tegra - 
Main Body 93MB****L**-** JOTEC GMBH 

NEMAČKA комад 2 600.000,00 10%

Ставка 2 Наставак

E-tegra - 
Contralateral 

leg
lliac extension 

Aortic extension

93CL15**L**
93IE****L05
93AE****L05

JOTEC GMBH 
NEMAČKA комад 6 143.000,00 10%

Ставка 3 Балон катетер E-xpand 85XX0050N35-00 JOTEC GMBH 
NEMAČKA комад 2 10.000,00 20%

Ставка 4 Покривени балоном 
експандирајући стент

E-ventus ВХ 
stent 91BX****L-00 JOTEC GMBH 

NEMAČKA комад 2 200.000,00 10%

Ставка 5 Илијачни стент графт E-liac stent 
graft

721 g**** j_**[_** JOTEC GMBH 
NEMAČKA комад 2 485.000,00 10%

23.
Ендоваскуларни стент графт са 
додатним графтом за обољења 
аорте која захватају аортни лук

E-Vita Open 
Neo 95HG****L***-C0* JOTEC GMBH 

NEMAČKA комад 6 1.490.000,00 10%



Прилог 2 Оквриног споразума - Спецификација материјала са ценама

Јавна набавка - Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним материјалом, који је  неопходан за његову
имплантацију, бр. 404-1-110/21-49

26. Ендоваскуларни стент графт за лечење аортних анеуризми које захватају висцерални сегмент аорте

Ставка 1 Тело стент графта E-nside 65MU******-
4B8866-00

JOTEC GMBH 
NEMAČKA комад 1 3.300.000,00 10%

Ставка 2 Наставак Eventus ВХ 91 BX****L-00 JOTEC GMBH 
NEMAČKA комад 5 200.000,00 10%

27. ПТФЕ графт за лечење 
дисекције усходне аорте

Ascyrus
Medical

Dissection
Stent

AMDS *'-**
ASCYRUS 

MEDICAL GMBH 
NEMAČKA

комад 4 2.600.000,00 10%


