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ОКВИРНИ СЛОРАЗУМ БР, 27-4/20
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИМПЛАНТАТИ ЗА ПРЕЛОМЕ БУТНЕ КОСТИ И ПОТКОЛЕНИЦЕ
БР. ЈН 404-1-110/19-91
ЗА ПАРТИЈУS

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

.1.

Фонд и Добављач у уеоду констатују;
1.1.1 да Фонд, као наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке у име и рачун
здравствених установа, из Плана мреже здравствених установа, у Републици Србији
(дал>е: Купац),
1.1.2

да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са icojima има уговор о
пружању здравстаене заштите, спроведе поступак јавне набавке Имплантати за
преломе бутне кости и потколенице, бр. 404-1-110/19-91, а сходно Уредби о планирању
и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени
тласникРС", бр. 34/19, 64/19,17/20 и 21/20),

1.1.3

да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке Имплантати за преломе бутне кости и лотколенице, број јавне набавке 404-1110/19-91,

1.1.4

да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у
смислу члана 48. Закона о јааним набаакама ("Сл, гласник PC”, бр, 124/12, 14/15 и
68/15), за рачун здравственнх установа наведених у Прилогу 1 овог споразума - Списак
партија са расподелом no здравственим установама, који представља саставни део
овог споразума,

11.5

да се оквирни споразум закључује са једним добавлзачем, у складу са условима и
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јаену набавку бр. 404-1110/19-91,

1.1.6

да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-85/19-63 од 25.03.2020. године, изабрао понуду
помуђача Есо Trade BG, бр. 824 од 28,02.2020. годиие.. за партију 5,

1.1.7

да ће Кулци c a m закључивати појединачие уговоре на основу овог споразума и на тај
■«ачин иепосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за добра за
осигурана лица Фонда, уз писану сагласност Фонда, за које директно плаћање
Добављачу врши Фонд, у складу са Закључком Владе, а посебно уговоре за добра која
се финансирају т других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом,

1.1.8

да Фонд, као Тело за централизоваме набавке, није страна у поједимачним уговорима
које закључују Купци са Дабављачем.

2. ПРНДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Предмет овог слоразума је утарђивање услова под којима ће се закључивати појединачни
уговори о јавној набавци Имллантати за преломе бутне кости и потколенице, који су предмет
јавме набавке бр. 404-1-110/19-91, између Купаца и Добављача.
Овај оквирни споразум закључује с& за период од 12 (дванаест) месеци од дана
пслгписивања.
Добра које су предмет оаог споразума блмже су дефинисана у Слецификацији материјала са
ценама, која се иалази у Прилогу 2 оеог слоразума и представља његов саставни део,
Количине имплантата за лреломе бутне кости и потколенице, наведене у Спецификацији
материјала са ценама (Прилог 2), су оквирне количине за потребе Купаца за период од 12
(дванаест) месеци.
Током периода важења овог отирног споразуш, може се закључити више појединачних
уговора, у зависиости од стварних лотреба Купаца.
Купац се обраћа Фонду за сагласност за закључење уговора за добра за осигурана лица
Фонда.
Сагласности из тачке 2.6, Фонд доставља Купцу и Добављачу,
Укупна уговорена колмчина имплангага за кукове и колена, зависи од потреба Купаца и
расположиеих финаисијских средстава Кулаца за ту намену и може да се разликује од
количина наведених у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), при чему су Купци у
обавези да изврше куповину уговорених количина и у цепости реализују закључени уговор.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА
3.1.

3.2.

Фонд је дужан да:
3.1.1 обезбеди да Купац набавља добра која су лредмет овог споразума искључиво од
Добављача у складу м на начин предвиђен овим слоразумом;
3.12

правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију
љегових обавеза, а посебно да ra правовремено информише о потребама Купаца када
оне прелазе количине из оквириог споразума.

3.1.3

врши плађање Добављачмма, у «ме и за рачун Кулаца, по основу доспелих обаввза
Купаца према Добављачима, за испоручена добра утрошена за лечење обавезно
осигураних лица код Фонда, у складу са закљученим угоеорима о спровођењу и
финансиранзу здравствене заштите,

Добављач је дужан да:
3.2.1. на писани лозив Купца, уз претходно прибављену сагласност Фонда, закључи уговор о
јавној набавци за добра за осигурана лица Фонда, у складу са овим споразумом;
3.2.2.

на писани позив Купца, закључи уговор о јавној набавци за добра која се финансирању
из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом, у складу са
овим споразумом;

3.2.3.

извршааа уговорне обавезе према Купцима у складу са лреузетим обавезама и
правилима струке, у уговоремим роковима;

3.2.4.

одмах по сазнању, лисаним путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле да
знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;

3-2.6.

обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

3.2.6.

обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања океирног
споразума, односно појединачног уговора;

3.2 Ј»

иепоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која
ислуњавају све захтеве постаол^оне у техничкој спецификацији и конкурсиој
документацији;

3.2.8.

сноси рве трошкове који настану као последица уклањања добара успед грешке
Добавлгача или произвођача;

3.2.9.

ажурно доставља подагке и неопходну документацију у вези са угоаорима заклзученим
са Кулцима на аснову овог оквирног слоразума путем веб апликације „Портал
фииансија - документација* и веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег
управл>ан>а и комтроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.

3.2.10. Подаци и документација наведени у подтачки 3.2.9. овог члаиа, који се достављају
Фонду, дефинисани су Корисничким упутством за примену веб апликације „Портал
финансија - документациј'а'‘ и Техмичким улутством за коришћење веб сервиса РФЗО,
у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења
осигураних лица РФЗО.
3.2.11. Купцу обезбеди на привремено коришћење, комплетан инструментаријум неопходан
за уградњу добара која су предмет овог споразума, за сваку појединачну операцију коју
предузима Купац, а до утрошка последњег купљеног комада тј. комплета добара која
су предмет Оквирног споразума, и то сваког дана 24 сата, 7 дана у недељи од лријема
захтева здравствене установе. Након престанка потреба Купца за инструментаријумом
no јавној набавци, Кулац ће у договору са Добављачем вратити инструментаријум
Добављачу.
3.2.12. испоручи сет инструмензта у секундарним здравственим установама као и дупли сет
инструмената у терцијарним здравственим устаноаама.
3.2.13. Купцима, односно секундарним здравственим установама обезбеди испоруку пуног
распона величина имплантата у сваком моменту за сваку појединачну операцију, а у
терцијарним здравственим установама дупли распон величина имплантата, до
утрошка последњег кулљеног комада тј. комплета добара која су предмет овог
споразума,
3.2.1^. у року од 24 оата, од пријема захтева Купца, сервисира или замени оштећени
интрументаријум,
4. СПРОВОЂЕЊЕ ОК8ИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Купац ће са Добаељачвм закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци
у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуиу.
На основу овог споразума. Добављач закључује уговор са Купцем након пријелла позива
Купца. Позив се дост&вља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се
доставља текст уговора сачињен у складу са моделима уговора, који се налазе у прилогу
оеог слоразума и представљају његоа саставни део.
Количиие у појединачним уговорима одређује Купац.
За закључење угоаора за добра за осигурана лица Фонда потребна је сагласност Фонда.
Појединачни угоеори важе до реализација укупно уговорених количина.
Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количине наведене у Спемификацији

4.7,

материјала са ценама (Прилог 2), и ие одговара за потенцијалну штету кају Добзетач грпи
услед уговарања каличдаа мањих од количина предвиђених у Слецификацији материјапа са
ценама {Лрилог 2).
Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног слоразума и
није одгоеоран за гитету која настане у реализацији тих уговора.

5. ЦЕНА> УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5 5.

Цена је фиксна за сее време трајања океирног слоразума, односно уговора.
Фоид плаћа, у име и за рачун Кулца, испоручене количиме добра за осигурана лица Фонда,
no јединичним ценама т овог оквирног слоразума уллатом на текући рачун Добављача,
најкасније у року од 90 дана од дана тпостављања фактуре Кулцу.
Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један лримерак
отпремнице фактуре одиосно отлремнице - фактуре доставља надлежној фидијали Фонда,
и то: као скениран документ путем веб аплика.ције „Портал финансија - документација" и у
електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким улутством за
коришћеЉе веб ^ервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле
трошкова лечења осигураних лица РФЗО.
Кулац плаћа испоручене количине добара која се финансирају из других извора за које Купац
нема закључен уговор о пружању и финансирањ>у здраестеене заштите m обавезног
здравственог осигурања са Фандом, по јединичној цвни из оваг оквирног споразума уплатом
на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана лријема фактуре.
Добављач је дужан да. приликом испоотављања фактуре, поступи у складу са чланом 4а.
Закона о роковима измир&ља новчаних обавеза у комерцијалиим трансакцијама („Службени
гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 м 113/17). као и чланом 3. Правилника о начину и постулку
ретстроваља факгура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја
централног регистра фактура („Службени гласник PC" бр. 7/1в).

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Квалитет лроизвода који су лредмет овог слоразума мора у потпуностм одговарати важећим
домаћим или међународним стандардкма за ту врсту робе и уверењмма о квалитету и
атестима.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета ислоручене робе у било које време и без
лретходне најаве на месту пријема, током или лосле ислоруке, са лравом да узорке
лроизеода из било које испоруке достаеи независној слецијализованој инстктуцији ради
анализе.
У случају када независна специјализована ^нституција утерди одстулање од уговореног
квалитета лроизвода, 7рошкови анализе падају на терет Добављача.
КвантитатЈивни лријем робе врши се лриликом лријема у магацину Кулца у лрисуству
лредставникаДобављача. Нвентуална рекламација од стране Купца на ислоручене количине
мора бити оачињена у писаној форми и достављена Добављачу у рону од 24
(двадесетчетири) часа.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач је у
обавези да ]е замени ислравном најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог
захгева Купца,

7. ИСПОРУКА И ПРИЈШ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Испорука је сукцесивна « врши се лрема лотребама Кулца.
Добављач је дужан да испоруку уговорених количина врши у складу са захгевом Кулца за
испоруку добара. који се налази у прилогу б Океирног слоразума.
Рок за испоруку износи 23 сата од пријема захтева Купца за испоруку.
Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца, осим
ако m објективних разлога, Кулацне одреди појединачним уговаром другу локацију ислоруке.

Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и Купац их посебнс
ме признаје.
7Љ. Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума измени слисак Купаца и
расподелу no здравственим установама. Уколико у току трајања окаирног споразума дође до
измене Прилога 1 - Списак партија са расподелом no здравственим установама, у смислу
додаваља здравствене установе, као Купца, на жгги, односно измеме расподеле no
здравственим устднов$ма, Прилог 1 - Списак партија са расподелом no здравственим
установ&ма се ажурира без закл>учивања Анекса оквирног споразума.
7.6. ФонА једужан да ажурирани Прилог 1 - Списак партија са расподелом no здравственим
установама, из тачке 7.5, овог Споразума, достави Добављзчу и Купцу, и објави на својој
мнтернет страници.
т УГОВОРНА КАЗНА
8;1;

У случају прекорачења уговорног рока испоруке Добављач је дужан да плати Кулцу уговорну
казиу у износу од 0,5% од укупие вредности без ПДВ-а предметног добра за које је
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % од уговорене
вредности тог лредметног добра. Ако штета лређе износ уговорне казне Купац може да тражи
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.

9, СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
9.1.

Добављач је обавезан да приликом лотлисивања оквирног споразума или у року од 10 дана
од дана оОостраног потлисивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив и
без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у виемни од 2% од укупне
вредности оквирног споразума без ПДВ-а,

9.2.

Средство обезбеђенаа за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће на
снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека аажења оквирног
слоразума.

9.3.

Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, уколико обавезе no
оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду
благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их
реализује.

9.4.

Фонд ће уновчити банкарску гарамцију највише до износа од 2% од нереализоване Вредмости
добара без ПДВ-а, на ко|а се одноои неиспуњење обавеза no оквирном споразуму/уговорима
закњученим на основу истог.

9.5.

Средство обезбеђења за добро изаршења посла важи аа испуљење обавеза из свих
лојединачних уговора које је Добављач, на основу овог оквирног слоразума, закључио са
сваким од Купаца у току важења истог.

9.6.

У случају закашшења или друг«х повреда обавеза за које је овим споразумом предеиђена
уговорна казна, првенстено се обрачунава уговорна казна т тачке 8. овог споразума; док
средство обезбеђења за добро извршеља посла, наведено у овом члану, маже да се уновчи
у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је извесно да Добављач неће
моћи да испуни обав^зу из оквирног споразума/уговора за време важења огаирног
споразума/уговора.

9.7. Фонд ће на захтев Добављача лрихватити квартално умањење банкарске гаранције и ro за
износ испоручених добара у првтходном кварталу, а највише до вредности од 85%
испоручених добара из овог споразума, о чему ће обавестити Добављача у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема захтева.
9.8. Средство обезбеђен?а за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена након истека
рока из тачке 9.2. овог члана.

10.

ВИША СИЛА

10.1 Иаступаље више силе ослобађа од одговорности стране у слоразуму за кзшњење у
извршењу обавеза т споразума, О Датуму наступања, трајању и датуму пресганкз више силе,
стране у споразуму су обаеезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24
(двадесетчетири) часа.
10 2 Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
лредвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису
могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати
природне катастрофе (з^мљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће,
императивне одлуке органа власти и другУ! случајеви, који су законом утврђеим као виша сила.
11.
СПОРОВИ
11.1. Стране у слоразуму су сагласне да се евентуални спороаи решавају споразумно, а у случају
да се cnop не може решити слоразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност
Привредног суда у Београду.
12.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, слоразум
може да раскине сеака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да се
споразум раскида за поједмну партију, за преостале партије споразум остаје на снази. Раскид
споразума захтева се гмсаним лутем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
12.2. Раскид споразума ш разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
страна у слоразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико were mje отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
12.3. Раскид спрразумаш разлога лаведених у стаеу 1. овог члана може да изврши само страна
у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуност« и благовремено извршила.
12.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућноет закл*учеља појединачних уговора између
Добављана и Купаца.
12.5. Расмд оквирног епоразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог
споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим
уколико Фонд, цемећи околности конкретног случаја, не одлучи другачиЈе.
12.6. У случају потребе раскида уговора из тачке 12.5, овог споразума, Фонд обавештава Купце о
истом.
13. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
13.1. Измена оквирног споразума |е могућа уколико током трајања истог, услед промена на
тржишту дође до измеие назива. каталошког броја, произвођача, односно лреотанка
лроизводн?е и слично, добра које је лредмет овог оквирног споразума, о чему Фонд мора бити
обавештен лисаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране
Добављача.
13 2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог оквирног слоразума из
разлога наведенмх у тачки 13.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему
одговара захтевима m техничке спецификације, Фонд може да дозволи испоруку таквог
добра по цени која је предвиђена овим оквирним споразумом, уз претходно лрибављено
мишљење стручне ко^исије Фонда, образоване за конкретан случај.
13.3. У ситуацији из тачке 13.1 и 13.2, Фонд и Добављач ће закључити Анекс овог оквирног
споразума,
14. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
14.1. Фоид има лраео да раскине оквирии споразум за добро које је лредмет овог споразума
уколико утврди да је извесно да ће, услед непродуженза решеља Агенције за лекове и
медицинска средства Републике Србије о упису медицинског средстаа у Регистар

медицинских средстааа, престати могућност прометовањатог добра npe истека режа трајања
овог оквирног споразумз.

14.2. Фонд има право да. у случају да решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије
о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава истиче npe истека рока
трајања .оквирног споразума, захтева од Добављача да достави писану изјаву носиоца уписа
да ће за медицинско средство које је лредмет овог оквирног споразума, поднети захтев за
регистрацију, односно продужење регистрзције, у складу са Законом о медицинским
средствима („Сл. гласник PC", број 105/17).
15. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
15.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача.
15.2. Уколико Добављач не достави трзжено средство обезбеђења aа добро мзвршење посла,
сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен, а Фонд ће наплатиги достављено
средство обезбеђења за озбиљност лонуде.
16; ДОСТАВЉАНзЕ ИНФОРМАЦИЈА
16.1. Добављач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходнм месец, Фонду доставља извештај
о испорукама извршеним Купцима на основу овог оквирног споразума, иа обрасцу који
достави Фонд.
17. 3ABPLUHE ОДРЕДВЕ
17.1. За све што није регулисано овим оквирним слоразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
17.2. ОваЈспоразумсачињенјеу2 (два) истоветна примерканасрпскомјезику, ито засвакустрану
потписника оквирног споразума no један примерак.
17.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - Списак партија са расподелом по здравственим установама
Прилог 2 - Слецификација материјала са ценама
Прилог 3 ~Модел уговора за добра за осигурана лица Фонда
Прилог 4 - Модел уговора за добра која се финансирају из других извора за које купац нема
закључен уговор о пружању и финансирању здравотвене заштите из обавезног
здравственог осигурања са Фондом
Прилог 5 - Захтев Купца зз испоруку добара

НАРУЧИЛАЦ
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАНзЕ
Д^о^кхор сектора за ji-шне набавке
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Прилог 1 оквирног споразума - Списзк пзртијз ca расподслом по здравстпсми*.
јаена набавка Имплантати за лрепоме бугне кости н поткопекице јн 404-1-110/1

Назив добављ ача: ECO TRADE BG D.O.O.
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ПРИЛО'
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- СПЕЦИФИКАЦИ* ЛАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА wn/ШЛАНТАТИ ЗА ПРЕЛОМЕ БУТНЕ КОСТИ И ПОТКОЛЕНИЦЕ, ЈН. БР. 404-1-110/19-91
Назив Добављача: ECO TRADE BG d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ЗАШТИЋЕНИ
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРА И
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
M EPE

КОЛИЧИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ-а

СТОПА
ПДВ-а

износ

ПДВ-а

УКУПНА ЦЕНА
СА ПДВ-ом

Партијз 5 - Интрамедуларни клин за преломе горњег окрајка фемура -Тил 5
Интрамедулзрни
клин за преломе

Ставка
5/1

5

горњег окрајка
фемура израђен
од легуре
титзнијума
дужине 180-200
mm, дисталног
дијаметра 10,
11.5 или 13 mm у
зависносги од
потребе према

TriGen
INTERTAN
Nail,
7167XY2C

Smith &
Nephew Inc.

KOM.

363

50.500,00

18.331.500,00

10%

1.833.150,00

20.164.650,00

KOM.

89

50.500,00

4.494.500,00

10%

449.450,00

4.943.950,00

пацијенту са
могућношћу
динамичког и
статичког
закључавања
Интрамедуларни

Ставка
5/2

клин за преломе
горњег окрајка
фемура израђен
од легуре
титанијума
дужине 260-460
mm, дисталног
дијаметра 10,
11.5 или 13 mm у

TriGen
INTERTAN
Nail,
7167XYZC

Smith &
Nephew Inc.

ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА- СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА ПРЕЛОМЕ БУТНЕ КОСТИ И ПОТКОЛЕНИЦЕ, ЈН. БР. 404-1-110/19-91
зависности од
потребе према
пацијенту са
могућношћу
динамичког и
СТЗТИЧКОГ

закључавања
Проксимални
клин дијаметра
11 mm дужина
Ставка
5/3

70-125 mm и
антиротациони
завртањ
дијаметра 7 mm
дужина 65-120

INTERTAN
LAG/COMP
SCREW KIT,
71677XYZ

Smith &
Nephew Inc.

KOM.

452

13.000,00

5.876.000,00

10%

587.600,00

6.463.600,00

KOM.

452

6.900,00

3.118.800,00

1 0%

311.880,00

3.430.680,00

KOM.

452

4.600,00

2.079,200,00

10%

207.920,00

2.287.120,00

mm

Дистални
закључавајући
Ставка
5/4

завртањ
дијаметра 5.0
mm дужина 25-

TRIGEN Low
Profile Srew,
716450ZC

Smith &
Nephew Inc.

50 mm
Ставка
5/5

Intertan Nail
Завршна капа

Cap,
71675040

Smith &
Nephew Inc.

УКУПНО ЗА ПАРТИ1У 5 :

33.900.000,00

3.390.000,00

37.290.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-а

33.900.000,00

ИЗНОС ПДВ-а

3.390.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом

37.290.000,00

ПРИЛОГЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА ЗАДОБРА ЗА ОСИГУРАНА
ЛИЦА ФОНДА
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА ПРЕЛОМЕ БУТНЕ КОСТИ И ПОТКОЛЕНИЦЕ
БР. ЈН 404-1-110/19-91

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________ , /адреса/____________________ , /име
и презиме лица које га заступа/___________________________
Матични број: ХХХХ
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)
ДОБАВЉАЧ:
ECO TRADE BG d.o.o., адреса Страхињића Бана бр. 3, из Ниш, кога заступа директор
Милоје Бранковић
Матични број: 17121189
ПИБ: 100336710
Број рачуна: 275-0010221180959-68 који се води код ОТР banke
(у даљем тексту: Добављач)
Д ана__.__.____ . године закључују

УГОВОР Б Р.___
за добра за осигурана лица Фонда
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИМПЛАНТАТИ ЗА ПРЕЛОМЕ БУТНЕ КОСТИ И ПОТКОЛЕНИЦЕ
ЗА ПАРТИЈУ 5
КП П ______
1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.

Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1. да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне
набавке Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, број јавне набавке: 404-1110/19-91;
1.1.2. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач, закључили Оквирни
споразум бр. 27-4/20 од _2_._£_.2020. године (даље: Оквирни спорзум), на основу Одлуке
број 404-1-85/19-63, од 25.03.2020. године;
1.1.3. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом;

1.2. На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума из
става 1. овог члана Уговора.
2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1.

Предмет овог Уговора је куповина и испорука имплантата за преломе бутне кости и
потколенице, наведених у Спецификацији материјала са ценама, која се налази у прилогу 1
овог уговора и чини његов саставни део.

2.2.

Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.
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3.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1.

Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене Спецификацији материјала са ценама из
члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.

3.2. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине по уговореним јединичним ценама,
увећамим за износ ПДВ-а, у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.
3.3.

Добављач је уобавези да за испоручена добра један примеракотпремнице и фактуре, односно
отпремнице - фактуре достави у електронској форми надлежној филијали Републичког фонда,
и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија - документација" и у
електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким упутством за коришћење
веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова'
лечења осигураних лица РФЗО.

3.4.

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4.а.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласјнник PC" бр. 119/12, 68/15 И 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину и поступку
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја
централног регистра фактура {„Службени гласник РС“ бр. 7/18).

3.5.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која
ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којмм се уређује
буџетски систем, односно Законом којим се уређује здравствена заштита.

3.6.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у Спецификацији
материјала са ценама из члана 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи
динара.

4.

ИСПОРУКА

4.1. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.
4.2. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину имплантата, која је наведена у
Спецификацији материјала са ценама из члана 2. овог уговора, испоручити Купцу, према
потребама Купца, у складу са захтевом Купца за испоруку добара, који се налази у прилогу 2
уговора, и то у року од 23 сата од дана пријема писменог захтева купца.
4.3. Место испоруке је ____________ (унети место испоруке).
4.4. Уз сваку испоруку Добављач ће доставити отпремницу Купцу, потписану од стране овлашћеног
лица Купца.
5

УГОВОРНА КАЗНА

5.1 У случају прекорачења уговорног 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 % од уговорене вредности тог
предметногдобра. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду стварне
штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.
6

ВИШАСИЛА

6.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)
часа.
6.2 Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу предвидети,
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који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне катастрофе
(земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне одлуке органа
власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
7.

СПОРОВИ

7.1. Стране у уговору су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се
спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног
суда у Београду.
8:

РАСКИД УГОВОРА

8.1.

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да
раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да се уговор
раскида за поједину партију, за преостале партије уговор остаје на снази. Раскид уговора
захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

8.2.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
страна у уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

8.3.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна
уговору која је своје обавезе из уговора у потпуности и благовремено извршила.

8.4.

Раскид уговора нема утицаја на издате захтеве Купца за испоруку добара и исти се извршавају
у складу са одредбама овог Уговора.

8.5.

Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд у року од 7
(седам) дана.

9.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

9.1.

Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до
измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње и слично,
добра које је предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз
достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2.

У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара
захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог добра по цени
која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије
Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан случај.

9.3.

У ситуацији из тачке 9.1 и 9.2, Купац и Добављач ће заклзучити Анекс овог уговора, а на основу
претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за здравствено
осигурање и Добављача.

10.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

10.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
11.

ЗАВРШНЕ ОДеЕДБЕ

11.1. Овај Уговор сачињен је у __(_____ ) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој
уговорној страни уручују п о __(
) примерка.
11.2. Саставни део овог Уговора су следећи прилози:
Прилог 1 - Спецификација материјала са ценама
Прилог 2 - Модел захтева за испоруку добара

у
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Прилог 3 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у складу са чланом
132. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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ФИНАНСИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ 0Б А В Е ЗН 0Г ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
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КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________ , /адреса/____________________ , /име
и презиме лица које га заступа/___________________________
Матични број: ХХХХ
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)
ДОБАВЉАЧ:
ECO TRADE BG d.o.o., адреса Страхињића Бана бр. 3, из Ниш, кога заступа директор
Милоје Бранковић
Матични број: 17121189
ПИБ: 100336710
Број рачуна: 275-0010221180959-68 који се води код ОТР banke
(у даљем тексту: Добављач)
Дана__.__.____ . године закључују

УГОВОР Б Р.___
за добра која се финансирају из других извора за које купац нема закључен уговор о
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИМПЛАНТАТИ ЗА ПРЕЛОМЕ БУТНЕ КОСТИ И ПОТКОЛЕНИЦЕ
ЗА ПАРТИЈУ 5
1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1. да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне набавке
Имплантати за преломе бутне кости и потколенице, број јавне набавке: 404-1-110/19-91;
1.1.2. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач, закључили Оквирни споразум
бр. 27^4/20 од J;_.j_.2020. године (даље: Оквирни споразум), на основу Одлуке број 404-185/19-63, од 25.03.2020. године;
1.1.3. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом;
1.2.На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума из
става 1. овогчлана Уговора.

2

прЕдМЕТ уГ0В0Рд

2.1.

Предмет овог Уговора је куповина и испорука имплантата за преломе бутне кости и
потколенице, наведених у Спецификацији материјала са ценама, која се налази у прилогу 1
овог уговора и чини његов саставни део.

2.2.

Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.
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ИЗ Д Р У ГИ Х ИЗВОРА ЗА КОЈЕ КУПАЦ НЕМА ЗАКЉ УЧЕН УГОВОР О ПРУЖАЊУ И
ФИНАНСИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
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3.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у Спецификацији материјала са ценама из
члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.
3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВа, у року од 45 дана од дана пријема фактуре.
3.3. Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4.а.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласјнник РС“ бр. 119/12, 68/15 И 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину и поступку
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја
централног регистра фактура („Службени гласник PC" бр. 7/18).
3.4.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која
ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се уређује
буџетски систем, односно Законом којим се уређује здравствена заштита.

3.5.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у Спецификацији
материјала са ценама из члана 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи
динара.

4.
4.1.
4.2.

ИСПОРУКА
Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.
Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину имплантата, наведену у
Спецификацији материјала са ценама из члана 2. овог уговора, испоручити Купцу, према
потребама Купца, у складу са захтевом Купца за испоруку добара, који се налази у лрилогу 2
овог уговора, и то у року од 23 сата од дана пријема писменог зактева купца.

4.3.

Место испоруке је ____________ (унети место испоруке).

4.4.

Уз сваку испоруку Добављач ће доставити отпремницу Купцу, потписану од стране овлашћеног
лица Купца.

5.
5.1.

6.

УГОВОРНА КАЗНА
У случају прекорачења уговорног 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 % од уговорене вредности тог
предметног добра. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду
стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.
ВИШАСИЛА

6.1.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)
часа.

6.2.

Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити
спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне
катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне
одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

7.
СПОРОВИ
7.1. Стране у уговору су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да
се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност
Привредног суда у Београду.

ПРИЛОГ 4 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ Д Р У ГИ Х ИЗВОРА ЗА КОЈЕ КУПАЦ НЕМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПРУЖАЊУ И
ФИНАНСИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
ЈАВНА НАБАВКА ИМПЛАНТАТИ ЗА ПРЕЛОМЕ БУТНЕ КОСТИ И ПОТКОЛЕНИЦЕ
БР. ЈН 404-1-110/19-91

8.

РАСКИД УГОВОРА

8.1.

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да
раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да се уговор
раскида за поједину партију, за преостале партије уговор остаје на снази.

8.2.

Раскид уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

8.3.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
страна у уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

8.4.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у
уговору која је своје обавезе из уговора у потпуности и благовремено извршила.

8:5.

Раскид уговора нема утицаја на издате захтеве Купца за испоруку добара и исти се извршавају
у складу са одредбама овог Уговора.

8.6.

Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд у року од 7
(седам) дана.

9.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

9.1.

Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до
измене назива, каталошког броја, произвођача, односно престанка производње и слично,
добра које је предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз
достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2.

У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара
захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог добра по цени
која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије
Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан случај.

9.3.

У ситуацији из тачке 9.1 и 9.2, Купац и Добављач ће закључити Анекс овогуговора, а на основу
претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за здравствено
осигурање и Добављача.

10.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

10.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
11.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

11.1. Овај Уговор сачињен је у __(_____ ) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој
уговорној страни уручују п о __(_____ ) примерка.
11.2. Саставни део овог Уговора су следећи прилози:
Прилог 1 - Спецификација материјала са ценама
Прилог 2 - Модел захтева за испоруку добара
Прилог 3 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у складу са чланом
132. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

