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Дана 17.8.2020. године закључују
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 96-6/20
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020.
ГОДИНУ
БР.ЈН 404-1-110/20-33

ЗА ПАРТИЈУ 9

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1.
Фонд и Добављач у уводу констатују:
1.1.1

да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор о
пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Каротидни и
периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је
неопходан за његову имплантацију, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и услуга
за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 34/19,
64/19,17/20 и 21/20),

1.1.2

да је Фонд, s<ao наручилац, спровео поступак предметне јавне набавке у име и рачун
здравствеиих установа, из Плана мреже здравствених установа, у Републици Србији
(даље: Купац),

1.1.3

да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, бр. 404-1110/20-33,
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да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у
смислу члана 48. Закона ојавним набавкама ("Сл. гласник РС'\ бр. 124/12,14/15 и 68/15),
за рачун здравстзених установа наведеиих у Прилогу 1 osor споразума - Списак партија,
који лредставља саставни део овог споразума,

1.1.5

да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и
критеријумима дефинисаним у коикурсној документацији за јавну набавку бр. 404-1“
110/20-33

1.1.6

да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-31/20-22 од 30.7.2020. године, изабрао понуду
понуђача Interfortas medical cl.o.o. бр. 4/2020 од 18.07.2020. године, за партију 9

1.1.7

да ће Купци сами закључивати појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај
начин непосредно 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 из 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 централизоване набавке, није страна у поједииачним угоаорима
које закључују Купци са Добав.љачем.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1.
Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати
поједииачни уговори о јавној иабавци Каротидни и периферни стентови са пратећим
специфичним потрошним материјалом, који је неопходаи за његову имнлантацију за 2020.
годину, који су предмет јавне набавке бр. 404-1-110/20-33, између Купаца и Добављача.
2.2.
Овај оквирни слоразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана
потписиваља.
2.3.
Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији
материјала са ценама, која се налази у Прилогу 2 овог споразума и представља његов
саставни део.
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оквирне количине за потребе Купаца за период од 12 (дванаест) месеци.
2.5.
Током периода важења овог оквирног споразума, може се
појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Купаца.

закључити

више

2.6.
Купац се обраћа Фонду за сагласност за закључење уговора за добра за осигурана
лица Фонда.
2.7.
Сагласности из тачке 2.6. Фонд доставља Купцу и Добављачу.
2.8.
Укупна уговорена количина добра, зависи од потреба Купаца и расположивих
финансијских средстава Купаца 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 целости реализују закључени уговор.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЈГВАЧА
3.1
Фонд је дужан да:
3.1.1

обезбеди да Купац набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од
Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом;

3.1.2

пра во в ре ме но оба в е шта в а Д оба вља ч а о ч и ње н ица ма кој е су од з на чај а за реал из а ц иј у
његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Купаца када
оне прелазе количине из оквирног споразума.

3.1.3

врши плаћање Добављачима, у име и за рачун Кулаца, по основу доспелих обавеза
Купаца према Добављачима, за испоручена добра утрошена за лечење обавезно
осигураних лица код Фонда, у складу ca закљученим уговорима о спровођењу и
финансирању здравствене заштите.

3.2.

Добављач је дужан да:
3.2.1.
на писани позив 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.
извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама
и правилима струке, у уговореним роковима;
3.2.4.
одмах по сазнању, писаним путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле
да знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;
3.2.5.

обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

3.2.6.
обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног
споразума, односно појединачног уговора;
3.2.7.
испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним
квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и
конкурсној документацији;
3.2.8.
сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед
грешке Добављача или произвођача;
3.2.9.
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.
3.2.10.
Подаци и документација наведени у подтачки 3.2.9. овог члана, који се
достављају Фонду, дефииисани су Корисничким упутством за примену веб апликације
„ П о р т а л финансија - документација" 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 јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.
4.2.
На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након пријема
позива Купца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се
доставља текст уговора сачињен у складу са моделима уговора, који се налазе у прилогу овог
споразума и представљају његов саставни део.
4.3.

Количине у појединачним уговорима одређује Купац.

4.4.
За закључење уговора за добра за осигурана лица Фонда потребна је сагласност
Фонда.
4.5.

Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.6.
Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количине наведене у
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету коју
Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Спецификацији
материјала са ценама (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. ЦЕИА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊ А
5.1.
Цена је фиксна за све време трајања оквирног споразума, односно уговора.
5.2.

Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине добра за осигурана лица

Фонда, rio јединичним ценама из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун
Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.
5.3.
Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један
примерак отпремнице фактуре односно отпремнице - фактуре доставља надлежној филијали
Фонда, и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија - документација"
и у електронској форми путем аеб сервиса РФЗО, у складу са Техничким упутством за
коришћење веб сервиса РФЗО; у циљу успостављања ефикаснијег управљања и контроле
трошкова лечења осигураних лица РФЗО.
5.4.
Купац плаћа испоручене количине добара која се финансирају из других извора за које
Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања са Фондом, по јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом
на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана пријема фактуре.
5.5.
Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом
4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС‘‘ бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), 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, 59/18 и 18/19).
6.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
6.1.
Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету
и атестима.
6.2.
Купац је озлзшћем да ерши контролу квалитета испоручене робе у било које време и
без претходне најаве на месгу пријема, гохом или после испоруке, са правом да узорке
производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради
анализе.
6.3.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање
уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Добављача.

од

6.4.
Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству
предстааника Добављача. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине
мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 (двадесетчетири)
часа.
6.5.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет или угоаорену количину, Добављач
је у обавези да је замени ислравном најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема
писменог захтева Купца.
6.6.
Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не
краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке .
7, ИСПОРУКА И ПРИЈЕ1Ш
7.1.
Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене појединачним
уговором.
7.2.

Испорукаје сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца.

7.3.
Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 3 дана од дана пријема
писмвног захтева купца.
7.4.
Место испоруке утврђује се појединачним уговором. IVlecro испоруке је магацин
Купца, осим ако из објекгивних разлога, Купац не одр&ди појединачним уговором другу локацију
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и Купац их
посебно не признаје.
7.5,
Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума изменм списак Купаца.
Уколико у току трајања оквирног споразума дође до измене Прилога 1 - Списак партија, у
смислу додавања здравствене установе, као Купца, на исти, Прилог 1 - Списак партија се

ажурира без заклзучивања Анекса оквирног споразума.
7.6.
Фонд је дужан да ажурирани Прилог 1 - Списак партија, из тачке 7.5. овог Споразума,
достави Добављачу и Купцу, и објави на својој интернет страници.
8. УГОВОРНА КАЗНА
8.1.
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 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. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од вредности
оквирног споразума без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и копија картона
депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне банке која је наведена у
меничном овлашћењу - писму.
9.2 Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће на
снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног
споразума.
9.3 Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, уколико обавезе по
оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног слоразума не буду
благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их
реализује.
9.4 Фонд ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до износа од
10% од нереализоване вредности добара без ПДВ-а, на која се односи неиспуњење
обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.
9.5 У случају да Фонд делимично активира достављену меницу за добро извршење посла,
односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Добављач
је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Фонду нову меницу
и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума.
9.6 Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење обавеза из свих
појединачних уговора које је Добављач, на основу овог оквирног споразума, закључио са
сваким од Купаца у току важења истог.
9.7 У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена
уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог споразума, док
средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овом члану, може да се уновчи
у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је извесно да Добављач неће
моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за време важења оквирног
споразума/уговора.
9.8 Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена након истека
рока из тачке 9.2. овог члана.
10.

ВИШ АСИЛА

10.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу
обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у
споразуму су обавезне, 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
предвидети, 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 (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће,

императивне одлуке органа зласту! и другу* случајеви, који су законом утврђеии као виш а сила.
11.

С П О Р О ВИ
11 1.
С тране у споразуаду су сагласие да се евентуалаа слоровл реш авају с п о р а зу ^н о . а у
случају да се спор не може реш ити споразум ним лутем, утврђује се ства р н з и месна
надлеж ност П ривредног суда у Веограду.

12. Р А С К И Д О К В И Р Н О Г СПОРАЗУШ1А
12.1.
У случају битних ловреда одредаоа споразум а или повреда које се понављ ају,
сноразум може да раскине свака страна потписник споразума. Раскид споразум а захтева се
писаним лутем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.
12.2.
Раскид слоразума из разлога наеедених у ставу 1. o sor члана могућ је сам о уколико је
друга страма у споразум у претходно упозорена нз битне повреде или повреде које се
покављ ају и уколико исте није отклонипа у остављ еном року који м орз бити разуман.
12.3.
Раскид споразум а из рззл ога наведеиих у ставу 1. овог члана може да извргии сам с
стра н з у споразум у која ]е своје обавезе из споразум а у потпуности и бл аго во ем ен о извош ила
12.4.
Раскидом оквирног споразум а престаје м огулност закгеучегеа појединачних уговорз
измепу Добаб.љача и Купацз.
'12.5.
Раскид Ој<вирног споразум а нема утицаја на поједина'4ГГе утоворе закљ учене на основу
оеог сноразум а и исти се изврш азају у скл аду са одредбам а тих уговора и о зо г споразум а
осим уко.лик'о Фонд, ijeriefiH околности котјкрвтног случаја, не одлу-ш др угзчије .
12.G.
У Сј"јуLid|y г;Огреие раскида vi'oeopa \лз гачке 12.5. овог споразум а, Ф онд о бавеш тавз
К у п ц е о истом.
13.

ИЗМЕИЕ

J O K O m Т Р Д ЈА Њ А О КВ И РН О Г СПО РАЗУМ А

13.1.
Измена оквирног споразума |е м огупа уколико током трајањ а истог, услед пром ена на
трж иијту дође до измене назива, каталош ког броја, произвођача, од носно престанка
нроизводи.>е и слично, добра које ie предм ет овог оквирног споразум а. о чем у Ф оид мора бити
обавегитен писаним путем уз достављ анве одговарајуће докум ентације од стране Д обзвљ ача.
13.2.
У случају престанка могућиости испоруке добра које је предм ет овог оквирног
опоразума из р зз л о гз наведемих у '(ачки со. е а када Досззвлозч може да иснору-ји друт'о досЗро
које у свему одгоеара захтевим а из техничке спецификације, Ф оид може да дозволи испоруку
таквог добра по цени која је предвиђена оеим оквирним споразум ом . уз претходмо прибављ ено
м иш љ ењ е стручне комисије Фонда, образоваие за коикретан случај.
13.3.
У ситуацији из тачке 13.1 и 13.2, Фонд и Д обављ ач ће закгеучити А н е кс оеог оквириог
споразума.
14.

ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАС КИД О КВИРН О Г С ПО РАЗУМ А

14.1
Фонд има праео да раекине оквирни слоразум за добро које је предм ет овог споразум а
уколико утерди да је извесно да ће, услед непродуж ењ а решења А ге н ци је за лекове и
м едицинска средства Релублике С рбије о упиеу м ед ицинског средства у Р егистар
медицинских средстава, престати м огућност пром етовањ а тог добра пре истека рока трајањ а
o sor о квирног споразум а.
14.2.
Фонд има нраво да, у случају да пеш ењ е А генције за лекоае и м ед ицинска средства
Србије о упису м едицинског средстза у Р егистар м ед ицинских средстава истиче пре истека
рока трајањ а оквирног слоразума, захтева од Д обављ ача да достаеи лисану изјаву носиоца
улиса да ће за м едицинско средство које је лредм ет овог окви р ног слоразум з, лоднети ззхте в
за регистрацију. одиосно продуж ењ е регистрације. у складу са Законом о м едицииоким
средствим а (;ЈС.л. гласник РС2 број 105/17).
16.

ЗАКЉ УЧЕЊ Е О КВИРН О Г С П О Р АЗУШ *
15.1.

Овај споразум закљ учује се даном потписивањ а од стоане Ф онда и Д обавгнача

15.2.
Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење
посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен, а Фонд ће наплатити
достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.
16. ДОСТАВЉ АЊЕ ИНФОРМАЦИЈА
16.1.
Добављач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходни месец, Фонду доставља
извештај о испорукама извршеним Купцима на основу овог оквирног споразума, на обрасцу
који достави Фонд.
17.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

17.1.
17.2.
17.3.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који
регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Овај споразум сачињен је у 2 (два) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку страну
потписника оквирног споразума по један примерак.
Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:

Прилог 1 - Списак здравствених установа
Прилог 2 - Спецификација материјала са ценама
Прилог 3 - Модел уговора за добра за осигурана лица Фонда
Прилог4 - Модел уговора за добра која се фонансирају из других извора за које купац нема закључен
уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања са Фондом

НАРУЧИЛАЦ

Републички фонд за
здравствено осигураш е

в.д. директора

проф. др Сања Радојевић Ш кодрић

59020.79/31

ДОБАВЉ АЧ

Ih

П РИ ЛО Г1 ОКВИРИОГ СПОРАЗУМА СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАИОВА
ЈАВИА НАБАВКА КАРОТМДИИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕИТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШИИШ
МАТЕРИЈАПОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ ВР 404-1-110/20-33
-

Фтпш\ала РФЗО

Наз^в здравствене установе
K n m m m центар Војводине Нови Сад

Hobi/1 Сад
Ваљево

Институт за кардшваскуларне болести
Војводине, Сремска Каменица
Општа болница Ваљево

Седиште и адреса здравствене
установе

Званични сајт (we6 адреса)

Хајдук Вељкова 1

www.kcv.rs

Путдоктора Голдмана 4

www.ikvbv.ns.ac.rs

Синђелићева 62

www.2 cvaijevo.rs

Крагујевац

Клинички центар Крагујевац

Змај Јовина 30

www.kc-kQ.rs

Ужице

Здравствени центар Ужице

Милоша Обреновића 17

www.zcue.rs

H v\ uj

Клинички центар Ниш

Др Зорана Ћинђића 48

m vw.kcnis.rs

Хероја Милана Тепића 1

w vw .ikvbd.coni

Бежанијска Коса бб

www.bkosa.edu.rs

Вукова 9

www.kbczemun.rs

Димитрија Туцовића 161

www.k bcz vezd а rа.о rq

Клинички центар Србије

Пастерова 2

www.kcs.ac.rs

Специјална болница за лечење -цереброваскуларних обољења „ Свети Сава“

Немањина 2

www.svetisava.rs

Универзитетска дечја клиника

Тиршова 10

www.udk.bq.ac.rs

Црнотравска 17

www.vma.mod.qov.rs

Институт за кардиваскуларне болести
"Дедиње"
Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса"
Клиничко-болнички центар "Земун"
Клиничко-болнички центар "Звездара"
Београд

Војномедицинска академија

1

ПРИПОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА
ЈА8НА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА П Р А Т Е Ш М СПЕЦШФШЧНШШ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ
ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ ВР 404-1-110/20-33

Назив Добављ ача: Snterfortas međšcai d.o.o.

ЗАШТИЋЕНИ
БРОЈ
ПАРТИЈЕ

НАЗИВ ПАРТИЈЕ

9

Самоослобађајупм
перифени стентовк
мзрађени од
нитинола за
суперфицијалну
артерију

НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
ДОБРАИ
КАТАЛОШКИ

ПРОИЗВОЂАЧ

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

комад

200

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА
БЕЗ ПДВ-А

37.000,00

7.400.000,00

ПДВ-А

износ
ПДВ-А

10%

740.000,00

СТОПА

УКУПНА
ЦЕНА CA

пдв-ом

БРОЈ
iVascular
IVOLUTION
SPN ВС35 ххх
X X X XXX

LIFEE VASCULAR
DEVICES (LVD)
BSOTECH S.L.
Španija

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А
ИЗНОС ПДВ-А
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ

8.140.000,00

7.400.000,00
740.000,00
8.140.000,00

1

ПРИЛОГЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -М ОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ ЕГО ВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ
БР 404-1-110/20-33

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/__________________, /адреса/_____________ _______ >
/име и презиме лица које га заступа/_____________________________
Матични б ро ј:___________
П ИБ:_______
Број рачуна:___________ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)
ДОБАВЛзАЧ:
INTERFORTAS IV2EDECAL d.o.o. из Београда, ул. Девалдових бр. 1, кога заступа директор
Драган Стојановић
Матичниброј: 17567543
ПИБ: 103465135
Број рачуна: 160-342549-47 који се води код Banca intesa
(у даљем тексту: Добављач)
Дана

.

.

године закључују

УГОВОР Б Р ,___
за добра за осигурана лица Фонда
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020.
ГОДИНУ
ЗА ПАРТИЈУ/Е_______
К П 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 Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, број јавне
набавке: 404-1-110/20-33;
1.1.2. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач дана ________
закључили Оквирни споразум бр. 96-6/20 (даље: Оквирни спорзум), на основу Одлуке
бр. 404-1-31/20-22 од 30.7.2020. 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 добара наведеног 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.

ПР ИЛ О Г 3 О К БИ Р Н О Г СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА ЗА Д О Б Р А ЗА О С И ГУ РА Н А ЛИЦА ФОНДА
Ј А В Н А Н А Б А В КА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА П РАТЕЋ ИМ СПЕЦИФИЧНИМ
П О Т Р О Ш НИ м м АТЕРИЈАЛО М . КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ Е Г О В У И м П Л А Н Т А Ц И Ј У ЗА 2020. Г О Д И Н У
БР 4040-110/30-33

3. Ц Е Н А И П Л А Ћ А Њ Е
3.1. Цене из овог Уговора су јед иничне цене наведене С пец иф икац ији м атеријала
члаиа 2. овог уго вор з које одговарају цеиама из О квирног споразум а.

са ценам а из

3.2.

Фонд плаћа, у ићле и за рачун Купца, испоручене количине по уговореиим јед пни чн и м ценама,
увећаним за износ ПДВ-а, у року од 90 дана од дана испостављ ањ а ф актуре Купцу.

3.3.

Д обављ ач је у обавези да за испоручена добра јед аи прим ерак отпрем нице и ф актуре,
односно отпрем нице .. ф актуре достави у електронској ф орм и надлеж ној ф илијали
Р епубличког ф онда. и то: као скениран до кум е нт путем зеб апликације „П ортал ф инансија докум ентација" и у електрогк;ко1 форми путем веб сервиса Р Ф З О ; у складу са Т ехничким
упутством за кориш ћењ е веб сервиса Р Ф З О : у циљ у успостављ ањ а еф икаснијег управљ ањ а
и контроле трош кова печењ а о сигураних пи!..;а РФЗО.

3.4.

Д обаељ ач је дуж ан да, приликом испоотав/Ђања ф актуре, поступи у складу са чланом 4.а.
Закона о роковим а изм ирењ а иовчаних обавеза у ком ерцијалиим трансакцијам а („С луж беии
гласник РС" бр. 119 /12 : 6 8 /1 5 : 113/17 и 91 /1 9 }; као и чламом 3. П равилника о начину и ноступку
регистровањ а фактура, одгк)сгк) д ругих захтева за исплату, као и начину вођењ а и садрж аја
централиог регистра ф актура („С луж бени гласник РС" бр. 7/18, 59/18 и 18/19)

3 5

О бавезе које доспевају у наредној годигји биће реализоване највиш е до изиоса средотава која
ће за ову иамеиу бити одобреиа у тој буиетској години у складу са Законом којим се уређује
буџетски систем, односио Законоад к о ј и -v i се уређује здравствена заш тита.
/ г-.. ’,/ i ; П Н
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4. н Испорука је сукцесиена и вргпи се према л о гр е б а ^ а Купца.
4.2. Добављ ач се обавезује да ле укупно уговорену количину добра из -uiana 2. овог уговора.
ислоручити Купцу, према лотребама Купца, и то у року од 3 дана од дана лријема писм еног
захтеза купца.
4.3.
4.4.
5
6.1

6

М есто ислоруке ј е ............................. (унети меого испоруке).
Уз сваку ислоруку Д обављ ач ће достзвггги отпрем ницу Купцу. потписану од страие овла ш ћ ен о г
лица Купца.
У ГО В О Р Н Д К А З Н А
У случају прекорачењ а уго зо р не г рокз испоруке Д ебаељ ач ie дуж ан да плати Купцу уго зо р ну
казну у изиосу од 0,5% од укупне вредности без П ДВ -а пр ед м е тног добра за које је прекорачио
рок испоруке. за соаки дан закаш њ ењ а. али не еише од 5 % вредности добара испоручених са
закалј|т>ењем. Ако штета пређе износ уговооне казне Купац може да траж и иакнаду стварне
штете. а може и да раскине уговор без ебавезе према Д обављ ачу,
ВИУЈА С И Л А

6.1

М аступање виш е силе ослобаћа од одгоаор!к:;сти уговорие стране за кагињење у изврпјењ у
обавеза из уговора. 0 датум у наступањ а, тра јањ у и да тум у пр еста нкз виш е силе, уговорие
стране су обавезне, да једна доугу обавесте писменим лутем у року од 24 (двад есетчетири)
часа.

6.2

Као случајеви виш е силе см атрају се ексгре м н и и ванредни догађаји који се не могу лредвидети,
који су се догодили без аољ е и утицаја угоаорних страна и који нису могли бити спречени од
стрзн е погођеие вишоги сипом Виш ом силом се могу с ш т р а т и природие катастроф е
(зем.гнотреси: пожари. поплаве). експлозије. транспортне несреће. им перативие одлуке органа
впасти и доуги случајав'/:, који су законо?з утарћени као виша сила

ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -М О Д Е Л УГОВОРА ЗА ДОБРА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ ЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ
БР 404-1-110/20-33
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.
8.1.

РАСКИД УГОВОРА
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 у
уговору која је своје обавезе из уговора у потлуности 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 ТРАЈАЊ А 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 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 ОДРЕДБЕ

11.1. Овај Уговор сачињен је у __(______) истоветна примерка иа 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 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у складу са чланом
132. став 2. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник PC'* бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

ПРИЛОГ 4 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Модел уговора за добра која се ф инансирају из других извора за
које купац нема закљ учен угово р о пруж ањ у и ф инансирањ у здравст вене заш т ит е из обавезног
здравст веног осигурањ а са Фондом
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШНИМ МА ТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ ЕГО ВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГО ДИНУ
ВР 404-1-110/20-33

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/__________________ , /адреса/_____________________ ,
/име и презиме лица које га заступа/_____________________________
Матични б р о ј:___________
П И Б :_______
Број рачуна:___________ који се води код Управе за трезор
{у даљем тексту: Купац)
ДОБАВЉАЧ:
INTERFORTAS MEDiCAL d.o.o. из Београда, ул. Девалдових бр. 1, кога заступа директор
Драган Стојановић
Матични број: 17567543
ПИБ: 103465135
Број рачуна: 160-342549-47 који се води код Вапса intesa
(у даљем тексту: Добављач)
Д ан а __.__.

године закључују

УГОВОР Б Р .___
за добра која се финансирају из других извора за које купац нема закључен уговор о
пружању ш финансирању здравствене заштите из обавезног здравствеиог осигурања
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020.
ГОДИНУ
ЗА ПАРТИЈУ/Е_______

1.
1.1.

2.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1. да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне
набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2020. годину, број јавне
набавке: 404-1-110/20-33;
1.1.2.

да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач дана ________
закључили Оквирни споразум бр. 96-6/20 {даље: Оквирни спорзум), на основу
Одлуке бр. 404-1-31/20-22 од 30.7.2020. 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.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1.

Предмет овог Уговора је куповина и испорука добра, 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 укулно уговорених количина.

ПРИЛОГ 4 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - Модел уговора за добра хоја се ф инзнсирлју из других извора за
aoje нупац н е ш з&кључен уго&ор о пружању и ф инзнсирањ у здравств&не заштите из обавезног
зорз&стеенои осииурпн-^и си Фонбом
ЈА ВН А Н А Б А В К А КАРОТИДНИ И П Е Р И Ф Е Р Н И С Т Е Н Т О В И СА П Р АТ Е Ћ И № СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШНИМ М А Т Е Р И ЈА Л О М ; КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ Е Г О В У И М П Л А Н Т А Ц И ЈУ ЗА 2020. ГО Д И Н У
о г 404-1 - 7 70/20-оЈ

3

ЦЕНА И ППДЋДгБЕ

3.1.

Цене из овог Уговора су једииичне цеие назедене у С пециф икацији уа те р и ја л а са цанзм а из
члана 2. овог уговора које одговарају ценам а m О квирног споразум а

3.2.

Купац плаћа испоручене коаичипе по уговсреним јед ин и чн и м ц е н а м и увећаиим за измос f”lД В а, у року од 45 дана од даиа пријема ф актуре.

3 3.

Добављ ач је дуж ан да. приликом иепостављ ањ а ф актуре. поступи у скпа д у са чланом 4.а.
Закона о роковим а измирењ а иовчаних обавеза у ком ерцијалним трансакцм јам а („С луж беин
гласјнник Р С “ бр. 119/12, 68/15 И 113/17).. као и чпаном 3. П равилника о начину и поотупку
регистровањ а ф актура, односно других захтева за исплату, као и иачи!ну вођењ а и садрж аја
цеитралног регистра ф актура („С лужбени гласник PC'" бр. 7/18).

3.4.

Обавезе које доепевају у наредној години биће реализоване највиш е до износа средстава t<oja
ne за ову иамену бити одобрена у roj буџетској годиии у складу са Закоиом којим се уређује
буџетски систем. одгК)сио Закоиом ксиим се уоепује зд равстзена заш тита.

3.5.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у С пециф икацији
материјала са ценама из члана 2. овог у го во р а ; са урачунатим ПДВ-ом и износи
динара.

4,
4.1.

М СП О РУКА
Испорука је сукцесивна и врши се према потребам а Купца.

4.2. Добавгиач се обавезује да ће укупио уговорену количину добра
испоруиити К уп ц у, према ?'К)треб;зма К уп ц а : и то у року од 3 даиа
захтева купца,
4 3
4.4.

5,
5.1.

6,

IViecTo испоруке je
Уз сзаку испоруку Д обањ нач
овлаш ћеног лица Купца.

(унети место испоруке).
'пе досочеити отпрем ницу

из члана 2. овог уговора,
од дана приЈема писм еног

Купцу,

потписану

од

стране

У ГО В О Р Н А К А З Н Д
У случају прекорачењ а уговорног рока испоруке Д обааљ ач \е дуж ан да плати Купцу уговорну
казиу у износу од 0,5% од укупие вредности без ПДВ-а предм етног добра за које је пр екор зчи о
рок испоруке, за сваки дан закаш њ ењ а. али ие аише од 5 % вредности д обара испоручених са
закагпњ ењем. Ако штета npefje износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду стааоне
штете. а може и да оаскине vi obop без обавезе према Р1оба8геаи.

ВИШД СИ.ПА

6.1

Н аступањ е зиш е си.пе ослобађа од одговорности уговооне стране за каш њ ењ е у изврш ењ у
обавеза из уговора. О датуму наступањ а, трајањ у и датум у престанка виш е силе, уговорие
стране су обавезне, да јед на другу обавесте писм еним путем у року од 24 (д вадесетчетири)
часа.

6.2

Као случајеви зиш е силе см атрају се екстрем ни и ванредни д огађаји који се не могу
поедвидети, који су се догодили без вотне и утицаја уговорних страна и који нису гукигли бити
спречени од стране погођене випјом силом В иш ом силом се могу см атрати природне
катастроф е (земљ отреси. пожари, поплаве), експлозије, транспортне несрепе, им перативие
одлуке органа впасти и други о п уча је ви : који су законом утарђени као виш а сипа.

7,
С П О Р О ВИ
7.1. Стране у уговору су сагласне да се ееентуапни спорови реш авају споразум но, а у случају да
се спор не може рењити споразум гњ м путем, утврђује се стварна и месна надлеж ност
П ривредног суда у Београду.

ПРИЛОГ 4 ОКВИРНОГ СНОРАЗУМА - Модел уговора за добра која се ф инансирају из других извора за
које купац нема закљ учен уго в о р о пруж ањ у и ф инансирањ у здравст вене заштите из обавезног
здравст веног осигурањ а са Фондом
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ ЕГО ВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ
БР 404-1-110/20-33

8.
8.1.

8.2.

РАСКИД УГОВОРА
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.

8.3.

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 ТРАЈАЊ А 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 овогуговора из разлога
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи другодобро којеу 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 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 ОДРЕДБЕ

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

