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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1.
Фонд и Добављ ач 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, као наручилац, спровео поступак предметне јавне набавке у име и рачун
здравствених установа, из Плана мреже здравствених установа, у Републици Србији
(даље: Купац),

1.1.3

да се оквирни споразум закљ учује 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,

1.1.4

да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у

civii'icnv чланз 48 Ззкопз о гаввигв набавкомо (:|Сг!. глосник РС:\ 5р 124/12, 1/1/16 и 68/15}
за рачун здравствених уотанова навбдвних у i !рилогу 1 овог споразу'?«« - Списак пбртиј«,
ко|и представља сзстаани део овог споразума:

2.

1 . 1.5

да се оквирни споразум закгнумујр са једиим добављачвм.. у окладу (ч.а условима и
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну иабавку бр. 404-1110/20-33,

i. i.6

да je Фоид, нз основу Одлукв ор. 404•• 'I-31 /20-22 од 3 0 ./ 2020. годиие, изаорао понуду
понуђача Medica Linea Рћаггп d о о 5п 1272/20 од 13.07.2020.годиие. за партије 4 и 7

1.1.7

да ne Купци С£ши закључивати појвдииачне уговоре иа основу овог опоразума и на raj
начии непосредно реализовати јавну наоавку., и то посебно уговоре за добра за
осигурзна пица Фондз, уз писану сагласност Фонда, за које директно n/'taliaibe
Добзв.љачу врши Фонд, у складу са ЗакључкОјУ! Владе, а посебно уговоре за добра која
се финансирЗЈу из других изеора за које Купац нема закључен уговор о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здраественог осигурања са Фондокт

1.1.8

да Фоид, као Тело за централизоване набавке: није страна у појединачиим уговорима
KOje закључују Купци са Добављачем.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1,
I јредмет' овог споразума je утврГЈивање услова под којима пе се закључивати
поЈединачни уговори о јавио; набавци Каротидни и периферни стентоаи са пратећим
специфичним Г10тр 0 ијним мзтеријзлогу’ , који je неопходан за г-ввгову имплан гвцију за .2020.
ГОДИНу, КО]И С у np£;,£\tV56’T јЗВНб НЗОЗВКв Ор. 404- i- i !0/20-'33. ^ЗМОГју KviiOria И ..ЦиОНВ.) bd'-ia.
2.2,
Овај оквирни споразум закључује ое за период од 12 (дванаест) месеци од дана
потписивоња.
2.3.
Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисаиа у Спецификацији
материјала са цеиама, која се налази у Прилогу 2 овог споразума и представља његов
саставии део.
2.4.
Количиг^е добра, нзведене у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), су
оквирие количине за потребе Купаца за период од 12 (дванаест) месеци.
2 5,
Током периода важења овог оквирвог споразума. мо>!<е се
појединачиих уговора.. у зависности од стварних потреба Купаца.

ззкљ учити

вигие

2.6.
Купац ое обоаћа Фонду за сагнзоност за закгћгу-јење уговора за добра за осигураг 1а
лица Фонда.
2.7.

Сагласности из та-1 ке 2,6, Фонд достзејња Кугиду и Добављачу.

2 8.
Укупиа уговооеиа количина добра, зависи од потребз Купаца и расположивих
финагјсијских средстава Купаца за ту намену и може да се разликује од количииа наведених у
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), при чему су Купци у обавези да изврше
куповину уговорених копгг-јигјз и у целости реализују закључени уговор,

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА 14 ДОВАВЉ АЧА
3.1,

Фонд је дужан да:

3.1.1

обезбеди да Купац набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од
Добав.љача у скпаду и на начин предвићен овим споразумом;

3.1.2

правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију
његових обавеза. а лосебно да га правовремено инфоргчигпе о потребама Купаца када
оне прелазе колииине из оквирног споразума.

3.1.3

вргви плаћан::.е Добављачима. у име и за рачун Купаца, по основу доспелих обавеза
Купаца према Добављачима, за испоручена добра утрошена за лечење обавезно
осигуозних пица код Фонда, у складу са закључоним уговоримз о спровоцвњу и
финаисирању здравствене заштите.

3. .2

Д о о ći в f в а м ј е д уж а и д з

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 ислоручује 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 Добављ ача или произвођача;
3.2.9.
ажурно достављ а податке и неопходну документацију у вези са уговорима
закљ ученим са Купцима на основу овог оквирног споразума путем веб апликације
„Портал финансија - документација" и веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања
ефикаснијег управљ ања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.
3.2.10.
Подаци и документација наведени у подтачки 3.2.9. овог члана, који се
достављ ају Фонду, дефинисани су Корисничким упутством за примену веб апликације
„Портал финансија - документација" и Техничким упутством за коришћење веб сервиса
РФЗО, у циљу успостављ ања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења
осигураних лица РФЗО.
4. СПРО ВО Ђ ЕЊ Е О КВИРНО Г СПОРАЗУМ А
4.1.
Купац ће са Добављ ачем закл^учити 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 достављ а путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се
достављ а текст уговора сачињен у складу са моделима уговора, који се налазе у прилогу овог
споразума и представљ ају његов саставни део.
4.3.

Количине у појединачним уговорима одређује Купац.

4.4.
За закљ учење 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 Добављ ачу да ће
Купац уговорити количине наведене
у
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету коју
Добављ ач 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. ЦЕНА, У С Л 0 8 И И РОК П Л А Ћ А Њ 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, по 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 ie v обавези да. за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један
лримерак 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 веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким упутством за
коришћење зеб сервиса РФЗО, у циљу успостављ зњ а ефикаснијег управљања и контроле
трошкова лечења осигураних лица РФЗО.
5.4.
Кулац плаћа ислоручене количине добара која се финансирају из других извора за које
Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из ооавезног
здравственог осигурања са Ф сјндом, по јединичној цени из овог оквирног споразума уллатом
иа текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана пријема фаетуре.
5.5.
Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом
4а. Закона о роковима измирења ноечаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС" бр. i 19/12, 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
садржзја централног регистра фактура („Службени гласиик РС“ бр. 7/18, 59/18 и 18/19).
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
6.1.
Квалитет лроизвода који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о квалитету
\А
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6.2.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и
без претходне најаве на месту пријема, током 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.
Квантитатиани пријем робе арши се приликом пријема у магацину Купца у присуству
представника 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 ие задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач
је у обавези да је замени исправном 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 .
ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
7.1.
Добављач је дужан да, на захтев Кулца, испоручи количине уговорене појединачним
vrrm
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7.2.

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца.

7.3.
Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 3 дана од дана пријема
писменог захтева купца.
7.4.
Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин
Купца, осим ако из објективних разлога, Купац не одреди 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 измени списак Купаца.
Уколико у току трајања оквирног слоразума дође до измене Прилога 1 - Списак партија, у
смислу додавања здравсљ ене установе, као Кунца, иа исги, Прилог 1 ■■ Списзк партија се
ажурира без закључивања Анекса оквирног споразума.

7.6.
Фонд је дужан да ажурирани Прилог 1 - Списак партија, из тачке 7.5. овог Споразума,
достави Добављ ачу 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 ОБЕЗБЕЂ ЕЊ А ЗА ДОБРО ИЗВРШ ЕЊ Е ПОСЛА
9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашђења Народне
банке и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављ ено 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 закљ ученим на основу оквирног споразума 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 закљ ученим на основу истог.
9.5 У случају да Фонд делимично активира достављ ену 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 овлашћењ е 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, закљ учио са
сваким од Купаца у току важења истог.
9.7 У случају закаш њењ а или других повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена
уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог споразума, док
средство обезбеђењ а за добро извршења посла, наведено у овом члану, може да се уновчи
у случају да се закаш њењ а 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 Добављ ачу бити враћена након истека
рока из тачке 9.2. овог члана.
10.
10.1

ВИШ АСИЛА

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 власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

11,

СПОРОВИ
11.1.
Страие у споразуму су сагласие дз се евентузлни спороаи решавају споразумно, а у
случају да се спор не мо>ке решити споразумним путем: утврђује се стварна и месна
нздлежност Привредног суда у Веограду.

12, РАСЖИД ОКВИРНОГ СПОРДЗУМА
12.1.
У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају,
споразум [vio)KC да раскине соака страна се:::сснак епоразумз;. у цалости или за поједину
партију. У спумају да се споразум раскида за поједину партију, за преостале партије споразум
остаје на снази. Раскид споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет)
дана.
12.2.
Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. osor чпана могућ је casvso уколико је
друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се
понављају и уколико исте није отклонила у остааљеном року који мора оити разумаи.
12 3
Раскид споразума из разпога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само
страна у споразуаду која је своје обавезе из споразума у потпуности и благоврекдено извршила.
12.4.
Раскидом оквирног споразума npec'raie ?зогућност закључења појединачник уговорз
измећу Добавгезча и Купацз
12.5.
Раскад оквирног споразума H6wta ути^дзја на појединачне уговоре закгаучене на основу
овог споразума и исти се извршавају у скпаду са одредбама тих уговора и оеог споразума,
осим уколико Фонд, ценећи око.пности коикретног опумаја не одпуми лпугачије
12.6.
У спучају потребе раскида уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд обавешгааа
Kvmie о истом.
13,

ИЗМЕНЕ ТОКОШ1 Т Р А ЈА Њ Д ОКВИРНОГ С П О Р А З У УА

13.1
Измена оквирног споразума је могућа уколико током трајања истог услед промеиа на
тржишту дође до измеие иазива. каталошког броја, произвођача, односно престанка
произеодње и слично, добра које је предмет овог оквирног споразума, о чему Фоид мера бити
обаеештеи писзиим путем уз достаељање одговарајуће документације од стране До6авл.->ача.
13.2
У случају престаика могућиости испоруке добра које је предмет озог оквирног
споразума из разлога наведених у тачки 13.1, а када Добављач може да испоручи друго дооро
које v овему одговара захтевима из техничке спецификације, Фонд може да дозволи испоруку
таквог добра по цени којаје предзиђена овим оквирним споразумом, уз претходно прибављено
fyiniuTb6rbe саручне комисије '■■ј.јондзг 00pći30B3irie 3ći конкре^ан случаг
13.3.
У ситуацжи из тачке 13.1 и 13,2, Фонд и Добављач ће закључити Анекс оаог оквириог
споразума.
14.

ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД О К8И РН О Г СПОРАЗУ1УЈА

14.1.
Фоид има право да раскине оквирни споразум за добро које је предмет овог споразума
уколико утврди да је извесио да ћ е : услед непродужења решења Агеиције за лекове и
медицинска средства Републике Србије о упису медицинског средства у Регистар
медицинских средстава, престати могућност прометовања тог добра пре истека рока трајања
оеог оквирног спорззума.
14.2.
Фонд има право да. у случају да решење Агенције за лекове и медицинска средства
Србије о упису медициноког средства у Регистар медицинских средстава истиче пре истека
рока трајања оквирног споразума, захтева од Добављача да достави писаму изјаву носиоца
уписа да ће за медицииско средство Koje је предмет озог оквирног споразума, поднети захтев
за регистрацију. одиосно продужење регистрације. у скпаду са Законом о медицинским
средствима (?,Сл, гласник PCP број 105/17}
14.0.
У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за добро
за које је утврђено дз неће моћи да се прометује, док зз остала добра оквирни споразум остаје

на снази.
15. ЗАКЉ УЧ ЕЊ Е О КВИРН О Г СПОРАЗУМА
15.1.

Овај споразум закљ учује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача.

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
достављ ено средство обезбеђења за озбиљ ност понуде.
16. Д О С Т А В Љ А Њ Е И Н Ф О РМ АЦ И ЈА
16.1.
Добављ ач 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.

З АВ Р Ш Н Е О Д РЕД БЕ

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
Прилог 4 - 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

Н А Р УЧ И ЛАЦ
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IVledica Linea Pharm d.o.o.

в.д. д и р е кто р а

п р о ф ; д р С аш а Р а д о је в и ћ Ш ко д р и ћ

59020.79/29

V д л о б о д У ка Ж и в ко ви ћ

ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ
МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ БР 404-1-110/20-33

Ф ш ш ја л а РФЗО

Н аз^в зд р а в ств е н е уста н о в е
Клинички центар Војводине Нови Сад

Ноаи Сад

............
Ваљево

Институт за кардиоваскуларне болести
Војводине, Сремска Каменица
Општа болница Ваљево

Седиш те и адреса зд р а встве н е
устам ове

Званмчнвз сајјт (we6 адреса)

Хајдук Вељкова 1

www.kcv.rs

Пут доктора Голдмана 4

www.ikvbv.ns.ac.rs

Синђелићева 62

Крагујезац

Клинички центар Крагујевац

Змај Јовина 30

Vv' v\a/v.kc-kq.rs

Ужице

Здравствени центар Ужице

Милоша Обреновића 17

wwv/.zcue.rs

Ниш

Клинички центар Ниш

Др Зорана Ћ инђића 48

www.kcnis.rs

Хероја Милана Тепића 1

www.ikvbd.com

Бежанијска Коса бб

www.bkosa.edu.rs

Вукова 9

www.kbczemun.rs

Димитрија Туцовића 161

www.kbczvezdara.orq

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

ПРИПОГ 2 ОКВИРИОГ СПОРћЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРШАПА СА ЦЕНАША
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДИИ И ПЕРИФЕРИИ СТЕИТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧИИМ ПОТРОШИИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ
ЈЕ ИЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАИТАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИИУ БР 404-1-110/20-33

Н а з ш Д обављ ача: ШеШса Lšnea Pharm d.o.o.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ

4

7

НАЗИВ
ПАРТИЈЕ

Каротидни стент
(monorail - rapid
exchange sisiem)
ca дуплом,
микро Vi макро
мрежицом,
израђени од
ни™нола за
третман високо
ембологених
лезија са
ћелијама
затвореног
дизајна
Тврда жица водич,
веће
чврстине
(stiff
жица),
ангулираног
(angied) врха са
хидрофилним
површним
слојем

ЗАШТИЋЕН И
НАЗИВ
ПОНУЂЕНОГ
Д05РАИ
КАТАЛОШКИ
БРОЈ

ПРОИЗВОЋАЧ

Roadsaver
Carotid Artery
Stent System RDSXXXX143RX

RADiFOCUS
GUiDE WiRE
IVi,
RF-PA35263M

ЈЕДИНИЦА
MEPE

КОЛИЧННА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

УКУПНА
ЦЕНА
5ЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА
ЦЕНА СА
ПДВ-ОМ

MicroVention
Europe,
Francuska

комад

60

110.000,00

6.600.000,00

10%

660.000,00

7.260.000,00

Terumo Europe
NV,
Belgija/
Terumo
Corporation,
Japan

комад

350

1.700,00

595.000,00

20%

119.000,00

714.000,00

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

7.195.000,00
779.000,00
7.974.000,00

П Р И Л О Г З О КВИРН О Г СПОРАЗУМА ~М О ДЕЛ УГО&ОРА З А Д О Б Р А ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА
ЈАВНА НАБАВКА КА РО ТИДНИ И ПЕРИФ ЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋ ИМ СПЕЦИФ ИЧНИМ
ПО ТРО Ш Н ИМ МА ТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ Ј Е НЕО ПХОДАН ЗА Њ ЕГО В У И Ш Л А Н Т А Ц И Ј У ЗА 2020. ГО Д И Н У
БР 404-1-110/20-33

КУПАЦ:
/Назив здравствене уста н о в е /___________________, /а д р е са /______________________ ,
/име и презиме лица које га за с ту п а /______________________________
Матични број: ____________
ПИБ:
Број рачуна: ___________ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)
ДОБАВЉ АЧ:
fVledica Linea Pharm d.o.o. из Београда, ул, Бродарска бр. 16, кога заступа директор
Слободанка Ж ивковић
Матични број: 20778121
ПИБ: 107304324
Број рачуна: 380-248-05 који се води код Mirabank
(у даљем тексту: Добављ ач)
Д а н а __.__ .____ , године закључују

УГОВОР В Р .___
за добра за осигурана лица Фонда
ЗА ЈА В Н У Н А Б А В К У КАРО ТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШ НИМ М АТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ ЕГО ВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2020.
ГОДИНУ
ЗА П А Р Т И ЈУ /Е _______
КПП

1.

УВО ДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.

Купац и Добављ ач 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 17.8.2020. године
закљ учили Оквирни споразум бр. 96-4/20 (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 закљ учују 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. ПРЕДМ ЕТ УГО ВО РА
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.

П Р И Л О Г 3 О КВ И Р Н О Г СПО РАЗУМ А ~М ОДЕЛ УГО ВО РА ЗА Д О Б Р А ЗА О С И ГУ РА И А Л И Ц А ФОНДА
ЈА В Н А Н А Б А В К А КА Р О ТИ Д И И И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТО ВИ СА П Р АГЕ Ћ И М СПЕЦИФИЧНИМ
ПО ГРО Ш НИМ М АТЕРИ ЈАЛО М , КО ЈИ ЈЕ НЕО ПХО ДАН ЗА Њ Е Г О В У И М П Л А И Т А Ц И ЈУ ЗА 2020, Г О Д И Н У
БР 404-1-110/20-33

3. UEHA И ПЛАЋ АЊ Е
3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене Спецификацији материјала
члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.

са ценама из

3.2.

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

3.3.

Добављач је у обавези да за испоручена добра један примерак отпремнице и фактуре,
односно отпремнице - фактуре достави у електронској форми надлежиој филијали
Републичког ф онда; и то: као скеииран документ путем веб апликације „Портал финансија -•
документација5’ и у електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким
упутством за коришћење веб сервиса РФЗО. у циљу успостављања ефикаснијег управљања
и коитроле 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
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).

3.5.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која
ће за ову иамену бити одобрена у тој буџетској години у скпаду са Законом којим сеуређује
буџетски систем, односно Закоиом којим се уређује здравствена заштита.
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Укупнз вредност уговора iecre укупна врелиост 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 укулно уговорену количииу добра из члаиа 2. овог уговора,
испоручити Купцу, према потребама Купца, и то у року од 3 дана од дана пријема писменог
захтева купца.
4.3. Место испоруке је

..... ........

(унети место испоруке).

4.4. Уз сваку испоруку Дооављач ће доставити отлремницу Купцу, потписану од стране овлашћеног
лица Кулца.
S
5.1

0

УГОВОРНА КАЗНА
У случају прекорачења уговорног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу уговорну
казну у изиосу 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 % вредности добара испоручених са
закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Кулац може да тражи накнаду стварне
штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.
В И Ш А СИЛА

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 2.4 (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 логођене вишом силом. 8ишом силом се могу сматрати природне катастрофе
(земљотреси, пожари, поллаве). експлозије. транспорт{-1е несрепе, императивне одлуке органа
власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

П Р И Л О Г 3 О КВИРН О Г С ПОРАЗУМА -М О Д Е Л УГОВОРА ЗА Д О БРА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА
ЈАВНА НАБАВКА КА РО ТИ ДН И И ПЕРИФ ЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋ И М СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШ НИМ МА ТЕРИЈАЛОМ, КО ЈИ Ј Е НЕО ПХОДАН ЗА Њ ЕГО В У И М П Л А Н ТА Ц И ЈУ ЗА 2020. ГО Д И Н У
БР 404-1-110/20-33

7.

СПОРОВИ

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

РАСКИД УГО В О Р А

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 којесе понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разумаи.

8.3.

Раскид уговора из разлога наведеиих у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у
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 ТРАЈАЊ А УГО ВО РА

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
достављ ање 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 слецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог добра по цени
која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије
Републичког фонда за здравствеио 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 закљ ученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за здравствено
осигурање и Добављача.

10.

СТУПАЊ Е НА С Н АГУ УГО В О Р А

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

З А ВР Ш И Е О ДРЕДБЕ

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 - Специф икација материјала са ценама
Прилог 2 - О бразац КВИ, који садржи податке за квартално извештавање, у складу са чланом
132. ста в2 . Закона о ја в н и м набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

П Р И Л О Г 4 О КВИ РН О Г СПОРАЗУМА ~ Модел уговора за добра која се ф инансирају из других извора за
које купац нема закњ учен уговор о пруж ањ у и ф инансирањ у здравст вене заш т ит е из обавезног
здравст веног осигурањ а са Фондом
ЈАВНА НАБАВКА КА РО ТИ ДН И И П ЕРИФ ЕРН И СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋ И М СПЕЦИФИЧНИШ
ПО ТРО Ш Н ИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КО ЈИ Ј Е НЕО ПХОДАН ЗА Њ ЕГО В У И М П Л А Н ТА Ц И ЈУ ЗА 2020, ГО ДИН У
Б Р 404-1-110/20-33

КУПАЦ:
/Назив здравствене у ста н о в е /___________________, /а д р е са /___________ __________
/име и презиме лица које га за стул а/______________________________
Матични б р о ј:____________
П И Б :_______
Број р а ч ун а :____________ који се води код Управе за трезор
(у даљ ем тексту: Купац)
ДОБАВЉ АЧ:
Medica Linea Pharm d.o.o, из Београда, ул. Бродарска 6р. 16, кога заступа директор
Слободанка Ж ивковић
Матични број: 20778121
ПИБ: 107304324
Број рачуна: 380-248-05 који се води код Mirabank
(у даљем тексту: Добављ ач)
Дана

____ . године закључују

УГОВОР В Р .___
за добра која се ф инансирају из других извора за које купац нема за т> у ч е н уговор о
пружању и ф инансирањ у здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања
З А ЈА В Н У Н А Б А В КУ КАРО ТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШ НИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА Њ ЕГОВУ 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 17.8.2020.
године закљ учили Оквирни споразум бр. 96-4/20 (даље: Оквирни спорзум), на основу
Одлуке 6р. 404-1-31/20-22 од 30.7.2020. године;

1.1.3.

да овај уговор о јавној набавци закљ учују у складу са Оквирним споразумом;

1.2. На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирногспоразума
из става 1. овог члана Уговора.
ПРЕДМ ЕТ УГО ВО РА

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 укупно уговорених количина.

П Р И Л О Г 4 О КВИ Р Н О Г С ПО РАЗУМ А - Мод&л у а о в о р а за добра ко ја се ф и и а и с и р а ју из д р у а и х и зв о р а за
ноје нупац нем а зан љ уче н у а о в о р о п р у ж а њ у u ф и н а н с и р а њ у з д р а в с т в е н е зв ш т и т е из обавезног
зд р а в с т & е н о г о си а ур а њ а са Ф о н д о м
ЈА В И А Н А В А В К А КА Р О ТИ Д Н И И П ЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА Н РАТЕЋ ИМ СПЕЦИФИЧНИМ
ПОТРОШ НИМ М АТЕРИЈАЛОМ , КО ЈИ Ј Е Н ЕО П ХО ДАН ЗА Њ Е Г О В У И М П Л А Н ТА Ц И ЈУ ЗА 2020. Г О Д И Н У
Б Р 404-1-110/20-33

3.

ЦЕНД И ПЛАЋАРоЕ

3.1.

Цеме из osor Уговора су јединичме цене наведене у Спецификацији материјала са ценама из
члана 2. osor угоаора које одговарају ценама из Оквирног споразуада.

3.2.

Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за износ ПДВа, у року од 45 дана од дана лријема 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
регистровањ>а фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја
централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бп. 7/18).

3.4.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстаза 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.

Укупиа 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
_____ _______ д и на р а.

4.

ИСПОРУКА

4.1.

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Кулца.

4.2.

Добављач се обавезује да Pie укупно уговорену количину добра из члана 2. овог уговора,
испоручити Купцу, према потребама Купца, и то у року од 3 дана од даиа пријема писменог
захтева купца.

4.3.
4.4.

Место испоруке ј е ___ ___ _______ (унети место испоруке).
Уз сваку испоруку Добављач 'he доставити отпремиицу
овлашћеног лица Купца.

Купцу,

потписану

од стране

5.

УГО ВО РНА КАЗНА

5.1.

V случају прекорачења уговорног рокз испоруке Дооављач је дужан да плати Купцу уговорну
казну у износу од 0,5% од укупие вредности без ПДВ-а нредметног добра за које је прекорачио
рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % вредности добара испоручених са
закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду стварне
штете, а може и да раскиие уговор без обавезе према Добављач.
В И Ш А СШ1А

6.
6.1.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
обавеза из уговора, О датуму наступања, трајању и датуму престанка аише 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 ваиредни 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 неереће, императивне
одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

7.
7.1.

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

П Р И Л О Г 4 О КВИ РН О Г СПОРАЗУМА - Модел угоеора за добра која се ф инансирају из других извора за
које купац нема закљ,учен уговор 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 П ЕРИФ ЕРН И СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋ ИМ СПЕЦИФ ИЧНИМ
ПО ТРОШ НИМ МА ТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ Н ЕО ПХОДАН ЗА Њ ЕГО В У И М П Л А НТА Ц И ЈУ ЗА 2020. ГО ДИН У
БР 404-1-110/20-33

8.

РАСКИД УГОВОРА

8.1.

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понавл>ају, 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 члаиа 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 TOKOfVl 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
достављ ање 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 изтехничке спецификације, Купац м ож еда 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 закљ ученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за здравствено
осигурање и Добављача.

10.

СТУПАЊ Е НА СН АГУ УГО ВО РА

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

З А В Р Ш Н Е О ДРЕДБЕ

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 ~ 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).

