Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број:404-1-18/14-19
26.12.2014. године
На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени
гласник РС" бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013 и 32/2013), Директор доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, Јована
Мариновића 2, Београд.
2. Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак
јавне набавке одређених лекова на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које
се спроводе централизоване јавне набавке (’’Сл.гласник гласник РС“ бр. 29/2013, 49/2013,
51/2013-испр., 86/2013 и 119/2014).
Републички фонд за здравствено осигурање је, као наручилац, у име и за рачун
здравствених установа, спровео поступак јавне набавке и закључио оквирне споразуме на
основу којих здравствене установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.
3. Опис предмета набавке, назив и oзнака из општег речника:
Каротидни и периферни стентови
Јед.
ПАРТИЈА
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
мер КОЛИЧИНА
е
Каротидни стентови (monorail – rapid exchange
дизајн) са ћелијама хибридног дизајна,
1
ком
20
израђени од нитинола, са системом за
проксималну протекцију

ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

3.158.000,00

2

Периферни стентови премонтирани на балон
са ћелијама отвореног дизајна

ком

206

6.386.000,00

3

Стентови премонтирани на балон, за примену у
потколеним артеријама

ком

39

1.209.000,00

4

Самоослобађајући перифени стентови
израђени од нитинола, OTW систем

ком

116

4.640.000,00

5

Самоослобађајући или премонтирани на балон
прекривени периферни стентови израђени од
челика или легуре, а покривени PTFE или
Daсron-ом.

ком

13

3.328.000,00

6

Балон ослобађајући покривени стентови за
коарктацију аорте

ком

10

2.070.000,00

7

Непокривени самоослобађајући стентови или
балон ослобађајући непокривени стентови или
непокривени стентови који се монтирају на

ком

13

780.000,00

балон, за коарктацију аорте

8

Самоослобађајући или монтирајући стентови
на балон, за отворен артеријски канал (PDA)

ком

6

540.000,00

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 33600000 –
фармацеутски производи;
4. Првобитна вредност оквирног споразума:
22.111.000.00 динара (без ПДВ-а)
5. Измењена вредност оквирног споразума:
Не мења се вредност оквирног споразума.
6. Објективни разлози за измену оквирног споразума, уз извод из конкурсне
докуметације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
Оквирним споразумима закљученим у предметној јавној набавци дефинисан је рок
плаћања од 120 дана од дана пријема фактуре, а у складу са чланом 16. став 4. тачка 2)
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“ бр. 119/2012), којим је предвиђен рок за измирење новчаних обавеза
Републичког фонда за здравствено осигурање у року до 120 дана за период од 01.01.2014.
године до 31.12.2014. године.
Будући да је чланом 16. став 4. тачка 3) и чланом 4. став 2. напред наведеног Закона,
од 01.01.2015. године предвиђен рок за измирење новчаних обавеза Републичког фонда за
здравствено осигурање у року до 90 дана, врши се измена закључених оквирних споразума.
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