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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, Београд, кога заступа в.д. 
директора др Верица Лазић ^[-ПУГЗЛИМКИ ФОПД ЗД ЗДГ7ШСТЗ!:И0 0(;И1 УРЛ!''!-
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
ОЕМТА ВР РНАРШ (±о.о.,Београд, ул. Јужни булевар 19, кога заступа директор Бранимир Пејовић 
Матични број: 06964494
ПИБ: 100270433 _
Број рачуна: 190-1550-90 који се води код Ји вте з  Вапке АО ^ 7
(у даљем тексту: Добављач)
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Дана . •• .2016. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР.38-1/16

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У КАРДИОХИРУРГИЈИ
ЗА ПАРТИЈУ 1

Фонд и Добављач у уводу констатују да су дана 10.6.2016. године закључили Оквирни споразум 
бр. 38-1/16.

Фонд је дана 23.5.2016. године донео Одлуку бр. 404-1-10/16-26, у отвореном поступку јавне 
набавке уградног материјала у кардиохирургији, број јавне набавке: 404-1-110/16-12, којом је изабрана 
понуда добављача Оеп1а ВР Рћагт с1.о.о., бр. 1151/16-1 од 28.4.2016. године, за партију 1 -  Аортна 
биолошка валвула за бешавну хируршку уградњу.

Дана 11.7.2016. године установљено је да је за наведену партију услед техничке грешке 
додељена шифра N/11160001. Како је шифра медицинског средства за електронску фактуру ограничена 
на максимално 8 карактера, врши се измена шифре за Аортну биолошку валвулу, заштићеног назива 
Регсеиа! 3, тако да гласи \/1_1_16001.

Сходно томе, врши се измена прилога 2 Оквирног споразума -  Спецификација уградног 
материјала у кардиохирургији са ценама, који је саставни део Оквирног споразума бр. 38-1/16 од 
10.6.2016. године

Члан 1.

У тачки 16.2 Оквирног споразума мења се прилог 2 -Спецификација уградног материјала у 
кардиохирургији са ценама.

Чпан 2.

У тачки 16.2 Оквирног споразума мења се прилог 3 -  Модел уговора, тако што се врши измена 
прилога 1 Модела уговора -  Спецификација уградног материјала у кардиохирургији са ценама.

Члан 3.

Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног споразума 
бр. 38-1/16 су дужни да анексирају већ закључене уговоре ради усклађивања шифре медицинског 
средства из тих уговора са шифром из овог Анекса оквирног споразума, за партију 1.



Члан 4.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 38-1/16 остају на снази онако како гласе.

Члан 5.

Овај Анекс оквирног споразума сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, и 
то за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

Прилог Анексаоквирног споразума:
Прилог 2 Оквирног споразума -  Спецификација уградног материјала у кардиохирургији са це^нама

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

;;Др иерица Лазић

'Нд за здравствено осигурање

57016 .63/19



ПРИЛОГ 2 -  СПЕЦИФИКАЦИЈА УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У КАРДИОХИРУРГИЈИ СА ЦЕНАМА 
ЈАВНА НАБАВКА УГРАДНОГ МАТЕРИЈАЛА У КАРДИОХИРУРГИЈИ

404-1-110/16-12 
ОЕ1МТА ВР РНАРМ Р.О.О.

Партија Предмет набавке
Шифра

предметног
добра

Заштићени назив 
понуђеног добра 
и каталошки број

Произвођач Јединица
мере Количина Јединична

цена
Укупна цена 
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВ- 
а

Укупна цена 
са ПДВ-ом

1

Аортна биолошка 
валвула за 

бешавну хируршку 
уградњу

VI.1.16001

РЕКСЕУА!. 3 -  
1СУ1208 
1СУ 1209 
ЈСУ 1210 
1СУ 1211

ИУАМОУА
(Зопп
Сгоир)
НаПја

комад 27 860.500,00 23.233.500,00 10% 2.323.350,00 25.556.850,00

1


