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Д а н а ^  .1.2017. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 7-2/17

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ У КУЋНИМ
УСЛОВИМА

ЗА ПАРТИЈЕ 2, 3, 5, 6 и 7

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Фонд и Добављач у уводу констатују:

1) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка 
јавне набавке Материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима, број 
јавне набавке 404-1-110/16-60,

2) да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у скпаду са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404- 
1-110/16-60,

3) да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-62/16-52 од 20.1.2017. године, изабрао 
понуду понуђача Рћоепјх Рћагта <±о.о, , бр. 285/16 од 16.01.2017. године,

споразума и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати 

појединачни уговори о јавној набавци Материјала за леритонеумску дијализу у кућним 
условима који су предмет јавне набавке бр. 404-1-110/16-60 између Фонда и 
Добављача.

2.2.Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији 
материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима са ценом (Прилог 1), која се 
налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни део.

2.3. Овај оквирни споразум закључује се за период од 21 (двадесетједан) месец од дана 
потписивања.

2.4.Количине материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима наведене у 
Спецификацији материјапа за перитонеумску дијализу у кућним условима са ценом 
(Прилог 1) су оквирне количине за потребе Фонда за период од 21 (двадесетједан) 
месец, дефинисане у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе 
које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/12, 41/13, 36/14, 37/14 И 88/15).

2.5 Укупна уговорена количина материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима 
зависи од потреба осигураних лица и може да се разликује од количине наведене у



Спецификацији материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима са ценом 
(Прилог 1).

2.6 Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних 
уговора, у зависности од стварних потреба Фонда.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА

3.1. Фонд је дужан да:

1) набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од Добављача у 
складу и на начин предвиђен овим споразумом.

2) правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за 
реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о 
потребама Фонда када оне прелазе уговорене количине.

3.2. Добављач је дужан да:

1) на писмени позив Фонда закључи уговор о јавној набавци у складу са овим 
споразумом;

2) извршава уговорне обавезе према Фонду у складу са преузетим обавезама и 
правилима струке, у уговореним роковима;

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

4) обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

5) да обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног 
споразума, односно појединачногуговора,

6) испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, 
која испуњавају све захтеве постављене у техничким спецификацијама и 
конкурсној документацији;

7) сноси све трошкове који настану као последица укпањања добара услед грешке 
Добављача или произвођача.

4. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. Фонд 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 Фондом након пријема позива 
Фонда. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се 
доставља текст уговора сачињен у складу са Моделом уговора, који се налази у прилогу 
2 овог споразума и представља његов саставни део.

4.3. Количине у појединачним уговорима одређује Фонд.

4.4. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5. Фонд не гарантује Добављачу да ће уговорити количине наведене у Спецификацији 
Материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима са ценом (Прилог 1), и не 
одговара за потенцијалну штету коју Добављач трли услед уговарања количина мањих 
од количина предвиђених у Спецификацији Материјала за перитонеумску дијализу у 
кућним условима са ценом (Прилог 1).

4.6. Уколико се током реализације овог споразума утврди да је дошло до повећања броја 
пацијената на програму леритонеумске дијализе (за одређену процедуру), Фонд ће 
закључити додатни уговор о јавној набавци материјала за перитонеумску дијализу у 
кућним условима са Добављачем.



5. ЦЕНА,УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1.Цене из споразума јесу јединичне цене који су предмет овог споразума и које су 
наведене у Спецификацији Материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима са 
ценом (Прилог 1).

5.2.Фонд плаћа испоручене количине по јединичним ценама из овог оквирног слоразума 
уплатом на текући рачун Добављача најкасније у року од 90 дана од дана пријема 
фактуре.

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. Фонд је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 
претходне најаве на месту пријема, током или лосле испоруке, са правом да узорке 
производа из било које ислоруке достави независној специјализованој институцији ради 
анализе.

6.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 
квалитета лроизвода, трошкови анализе падају на терет Добављача.

6.4. Уколико било која испорука не задовољи квалитет, Добављач је дужан да је замени 
исправном, у року од 3 (три) дана.

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1. Добављач је дужан да испоручи уговорени материјал за пацијенте који се налазе на
програму перитонеумске дијализе у кућним условима, у количини која одговара
стандарду који се примењује за лечење конкретног пацијента.

7.2. Испорука се врши једном месечно и врши се према потребама појединачног пацијента 
који обавља перитонеумску дијализу у кућним условима, по врсти и количинама 
дефинисаним Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из 
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14, 
37/14 и 88/15), у скпаду са уговором у предметној јавној набавци, а према терапији коју 
је прописао лекар за сваког индивидуалног пацијента у кућним условима.

7.3. Рок испоруке утврђује се појединачним уговором.

7.4. Место испоруке је на кућну адресу појединачног пацијента који обавља леритонеумску
дијализу у кућним условима. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови 
укључени су у цене и Фонд их посебно не признаје,

7.5. Добављач се обавезује да ће испоручивати добра са роком трајања не краћим од 9 
(девет) месеци од дана испоруке.

8. УГОВОРНА КАЗНА

8.1 У случају прекорачења уговорног рока испоруке Добављач је дужан да плати Фонду 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности предметног добра за које је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % од уговорне 
вредности тог предметног добра. Ако штета пређе износ уговорне казне Фонд може да 
тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према 
Добављачу.

9. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10 
дана од обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први 
позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 
3% од укупне вредности оквирног споразума.



9.2 Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити оригинал и остаће на снази са 
роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног 
споразума.

9.3 Фонд ће уновчити банкарску гаранцију уколико обавезе по оквирном споразуму и 
уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду благовремено или 
правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује.

9.4 У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом 
предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из члана 8. овог 
споразума, док банкарска гаранција може да се уновчи у случају да се закашњења или 
повреде наставе.

9.5 Фонд ће на захтев добављача прихватити квартално умањење банкарске гаранције и то 
за износ испоручених добара у претходном 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.

9.6 Банкарска гаранција ће Добављачу бити враћена након извршења свих уговорних 
обавеза.

10. ВИШАСИЛА

10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у 
извршењу обавеза из споразума. 0  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 природне катастрофе, пожар, поплава, 
ексллозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 
законом утврђени као виша сила.

11. СПОРОВИ

11.1. Стране у споразуму 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.

12. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, 
споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се 
писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

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

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

12.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења лојединачних угоеора 
између Добављача и Фонда. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне 
уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са 
одредбама тих уговора и овог споразума.

13. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1. Фонд има право да раскине оквирни споразум за одређено добро уколико утврди да је 
извесно да ће, услед непродужења решења Агенције о лековима и медицинским 
средстаима Републике Србије о улису медицинског средства у Регистар медицинских 
средстава, престати могућност прометовања тог добра пре истека рока трајања овог



оквирног споразума.

13.2. Фонд има право да раскине оквирни споразум за одређени раствор уколико утврди да 
је извесно да ће, услед непродужења дозволе за лек Агенције о лековима и 
медицинским средствима Републике Србије, престати могућност прометовања тог 
раствора пре истека рока трајања овог оквирног споразума.

13.3. Фонд има право да, у случају да решење о упису медицинског средства у Регистар 
медицинских средстава, односно дозвола за лек Агенције о лековима и медицинским 
средствима Републике Србије истиче пре истека рока трајања овог оквирног 
споразума, захтева од Добављача да достави писану изјаву носиоца уписа да ће за 
понуђено медицинско средство поднети захтев за обнову уписа у Регистар 
медицинских средстава, односно писану изјаву ниосиоца дозволе за лек да ће за 
понуђени раствор поднети захгев за обнову дозволе, у скпаду са Законом о лековима 
и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12).

13.4. У случају наведеном у ставу 1. и 2. овог члана, раскида се оквирни споразум само за 
партију у којој је добро за које је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остале 
партије оквирни споразум остаје на снази.

14. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Овај споразум се закључује даном потписивања од стране Фонда и Добављача.

14.2 Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење 
посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.

15. ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.1. Добављач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходни месец, Фонду доставља 
извештај о испорукама извршеним на основу овог оквирног споразума, на обрасцу који 
достави Фонд.

16. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

16.2. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 -  Спецификација материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима

са ценом.

Прилог 2 -  Модел уговора.

57017.08/100



ПРИ Л О Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУДИЈАЛИЗУ У  КУЋНИМ УСЛОВИМА СА ЦЕНОМ БР
404-1-110/16-60

Назив добављача: РћоепЈх РМагта сј.о.о.

Партиј
а

Предмет
набавке Произвођач ЈКЛ и заштићен назив Јединица

мере Количина

Јединичка 
цена без 
пдв-а за 

сваку 
ставку

Укупна цена 
без ПДВ-а

Стоп
а

пдв-
а

ИЗНОС ПДВ-а Укупна цена са 
ПДВ-ом

Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијалнзу са глукозним раствором - за програм произвођача Вах(ег

Г лукозни 
раствори 2,0
лит

ВАХТЕК 
НЕА1_ТНСАР?Е 
8.А., 1гвка

ВАХТЕР
МАГ\ИЈРАСТ1ЈК1М6 
ЗР. 2 .0 .0 .,  РоЦвка

9175730, Ојапеа! Р [М  1.36% 
2000 Ш
9175733, И апеа! Р 04 2.27% 
2000 гп1
9175736, РЈапеа! Р 04 3.86% 
2000 т ! -

кеса 442.953 779,00 345.060.387,00 10% 34 506.038,70 379.566.425,70

2

Глукозни 
раствори 2,5 
лит

ВАХТЕР? 
Н Е А И Н С А К Е  
З.А., 1гзка

ВАХТЕК
МАМЏРАСТЏК1МС 
5Р . 2.О .О., РоЦзка

9175731, К а пе а 1 Р 0 4  1.36% 
2500 т1_
9175734, ОЈапеа! Р 0 4  2.27% 
2500 т1_
5175737, ОЈапеа! РП4 3.86% 
2500

кеса 19.313 797,00 15.392.461,00 10% 1.539.246,10 16.931.707,10

Продужетак
катетера

ВАХТЕК
НЕА1ТНСАКЕ ЗА, 
буајсагзка

МЈпСар Ех1епЈес1 1ЈЈе РО 
ТгапзГег 8е1 
МосЈе!: К5С4482

комад 728 6.800,00 4.950.400,00 10% 495.040,00 5.445.440,00

Заштитна 
капица за 
продужетак 
катетера -  
дезинфекциона 
капица

ВАХТЕР?
НЕА1ТНСАКЕ ЗА, 
§уа|саг8ка

М М Сар №И11 Ро«кјопе-1о(1|пе 
МосЈе!: 5РС4466

комад 462.266 51,00 23.575.566,00 10% 2.357.556.60 25.933.122,60

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2
388.978.814,00 38.897.881,40 427.876.695,40

Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором, икодакстрином и аминокиселинама

3 Глукозни 
раствори 2,0 
пит

ВАХТЕР 
НЕА1ЈГНСАКЕ 
З.А., 1гзка

ВАХТЕР
МАМ1ЈРАСТШ1МС 
5Р. 2.О .О., РоЦзка

9175730, РЈапеа! Р 04 1.36% 
2000 т 1
9175733, Ојапеа! Р 04 2.27% 
2000 т1.
9175736, ОЈапеа! Р 04 3.86% 
2000 т 1

кеса 230.510 779,00
179.567.290,00

10% 17.956.729,00 197.524.019,00



П РИ Л О Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУДИЈАЛИЗУ У  КУЋНИМ УСЛОВИМА СА ЦЕНОМ БР
404-1-110/16-60

Глукозни 
раствори 2,5 
пит

ВАХТЕК 
НЕА1_ТНСАКЕ 
5.А.. 1г5ка

ВАХТЕК
МАМЏРАСПТЈШМа 
5Р. 2. 0 ,0 ., Ро1Ј5ка

9175731, Капеа1Р1>4 1.36% 
2500 т 1
9175734, Ојапеа! Р О ) 2.27% 
2500 т1_
9175737, Огапеа! РСМ 3.86% 
2500 т!_

кеса 28.658 797.00 22.840.426,00 10% 2.284.042,60 25 124.468,60

Икодекстрин

ВАХТЕР
НЕА1_ТНСАКЕ 
8.А., 1ггка 9175741, ЕЛгапеа! 2000 т1_ кеса 80.990 2.280,00

184 657 200,00
10%

18.465.720,00 203.122.920,00

Аминокиселине

ВАХТЕР 
НЕА1ТНСАРЕ 
5 .А  , 1г8ка

9175739, Ми!ппеа1 РР4 2000 
т1-

кеса 5.399 1.300,00 7.013700,00 10%
701.870,00 7720.570,00

Продужетак
катетера

ВАХТЕР
НЕАаНСАКЕ 5А, 
буајсагека

МЈпЈСар ЕхЕепсЈесЈ РО 
ТгапзЈег 5е1 Мос1е1: Р5С4482 комад 520 6.800,00 3.536.000,00 10%

353.600,00 3889.600,00

Заштитна 
капица за 
продужетак 
катетера -  
дезинфекциона 
капица

ВАХТЕК
НЕА1ТНСАРЕ 5А, 
буајсагбка

МЈпЈСар кмШ Роу1с1опе-1о(11пе 
Мо0е1: 8РС4466 комад 340.153 51,00 17.348.058,00 10% 1.734.805,80 19.082.863,80

ПСУПНО ЗА ПАРТИЈУ 3 I
414.967.674,00 41.496.767,40 456.464.441,40

Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача ВахЈег

5

Глукозни 
раствори 2,0 
лит

ВАХТЕК 
НЕА1.ТНСАРЕ 
5 .А ., 1гека

ВАХТЕР?
МАМЏРАСтиКИМС? 
5Р. 2 .0 .0 .,  РоЦБка

9175730, 01апеа1 Р 04 1.36% 
2000 гШ
9175733, 0!апеа1 Р 04 2.27% 
2000 т 1
9175736, 01апеа1 Р 04 3.86% 
2000 т 1

кеса 5.607 779,00 4.367.853,00 10% 436.785,30 4.804.638,30

Глукозни 
раствори 5 лит

ВАХТЕР 
НЕА1ТНСАКЕ 
5.А., 1гбка

ВАХТЕК
МАМЏРАСТЏР^е 
бР. 2.О .О., Ро1јбка

9175732, Огапеа! Р 04 1.36% 
5000 т 1
9175735, К апе а ! Р 04 2 27% 
5000 т1.
9175738, Огапеа! Р 04 3.86% 
5000 т!_

кеса 19.313 1.230,00 23.754.990,00 10% 2.375.499,00 26.130.489,00



П РИ Л О Г1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУДИЈАЛИЗУ У  КУЋНИМ УСЛОВИМА СА ЦЕНОМ БР
404-1-110/16-60

Сет за 
припадајући 
АПД циклер

ВАХТЕК
НЕА1ТНСАРЕ 5А. 
б^а јсагзка

НотеСћоЈсе Аи1ота(е<Ј РП 
8е1
Тјр: 4 Ргогд Мо<Је1: Р5С4479, 
Тјр: 8 Ргопд Мос!е1: К5С4478

комад 9.345 1.325,00 12.382.125,00 10% 1.238.212,50 13.620.337,50

Продужетак
катетера

ВАХТЕ«
Н Е А а Н С А К Е  5А, 
буајсагака

МЈгаСар Ех1епс1ес11.гГе РО 
ТгапкТег 5е1 Мо6е1: К5С4482 комад 60 6.800,00 408.000,00 10% 40.800,00 448.800,00

Заштитна 
капица за 
продужетак 
катетера -  
дезинфекциона 
калица ј

ВАХТЕК
НЕА1ТНСАРЕ 5А, 
буа јсагзка

МЈпЈСар Ро71(Јопе-1о(Ј1пе 
МоОе1: 8РС 4466

комад 14.952 51,00 762.552,00 10% 76.255,20 838.807,20

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 5 41.675.520,00 4.167.552,00 45.843.072,00

Материјал за аутоматску пернтонеумску дијализу са глукозним раствором, икодекстрином и аминокиселинама

Глукозни 
раствори 5 лит

ВАХТЕК 
НЕА1.ТНСАРЕ 
5.А., 1гзка

ВАХТЕК
М А м и Р А С т и р ^ с  
8Р. 2  0  0 ., Ро1јкка

9175732, Ш п е а ! Р 04  1,36% 
5000 т ! .
9175735, 01апеа1 Р 04  2.27% 
5000 т1_
9175738, РЈапеа! Р 04  3.86% 
5000 т 1

кеса 16.198 1.230,00 19.923.540,00 10% 1.992.354,00 21.915.894.00

6 Икодекстрин

ВАХТЕК 
НЕА1ТНСАРЕ 
5.А., 1гзка 9175741, Ех1гапеа1 2000 т 1 кеса 8.099 2.280,00 18.465.720,00 10% 1.846.572,00 20.312.292,00

Аминокпселине

ВАХТЕР 
НЕА1ТНСАРЕ 
5.А., 1гека

9175739, Ми(ппеа1 Р 04 2000 
гп1

кеса 415 1.300,00 539.500,00 10% 53.950,00 593.450,00

Сет за 
прппадајући 
АПД циклер

ВАХТЕК
НЕА1ТНСАРЕ ЗА, 
буајсагзка

НотеСћоЈсе АиЈотаЈес! РР
5е1
Т1р: 4 Ргопд Мос1е1: Р5С4479: 
ТЈр: 8 Ргопд Мос1е1: Р5С4478

комад 8.099 1.325,00 10.731.175,00 10% 1.073.117,50. 11.804 292,50

Продужетак
катетера

ВАХТЕК
Н Е А И Н С А К Е  5А. 
буајсагека

МјпјСар Ех1епс1е<1 иге  р о  
Т гапб^ег 5е{
Мос!е1: Р5С4482

комад 52 6.800,00 353.600,00
10% 35.360,00 388.960,00



ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУДИЈАЛИЗУ У  КУЋНИМ УСЛОВИМА СА ЦЕНОМ БР
404-1-110/16-60

Заштитна 
капица за 
продужетак 
катетера -  
дезинфекциона 
капица

ВАХТЕР?
НЕА1.ТНСАРЕ 5А, 
буајсагека

МШ|Сар РоуЈс1опе-1о(Јте 
МоЈе1: 5РС4466

комад 16.198 51.00 826.098,00 10% 82.609,80 908.707,80

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 6 50.839.633,00 5.083.963,30 55.923.596,30

7

Материјал неопходан за перитонеумску дијализу

Перитонеумски 
катетер за 
програм 
произвођача 
Вах1ег

Мес11са1
Сотропеп15 1пс 
(с1ћа М ебсотр) 
5АО

РегИопеа 01а1у5ја саШ еЈегбе! 
МосЈе! МС 200301 ,МС 200302

комад 50 6 500,00 325.000,00
10% 32.500,00 357.500,00

Адаптер
између
продужетка
катетера и
перитонеумског
катетера за
програм
произвођача
Вах1ег

ВАХТЕК
НЕАЦГНСАКЕ 5А. 
буа јсагзка

1.осктд ТКапЈит РО Са1е(ег 
А(јар1ег Мос)е1: ВЕРС4129

комад 50 500,00 25.000,00 10% 2.500,00 27.500,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 7 350.000,00 35.000,00 385.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А 897.511.641.00

ИЗНОС ПДВ-А
89.681 164,10

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ 986.492.805,10



НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, Београд, кога 
заступа в.д. директора др Верица Лазић
Матинни број: 06042949 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)
ДОБАВЉАЧ:
„Рћоешх Рћагта“ сЈ.о.о., Београд, ул. Боре Станковића бр.2, кога заступа директор 
Томислав Живановић
Матични број: 07517807 
ПИБ број: 100000266
Број рачуна: 330-4006847-79 који се води код СРЕ01Т А0Н1С01.Е 

( у даљем тексту: Добааљач)

ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУДИЈАЛИЗУ У  КУЋНИМ УСЛОВИМА

БР 404-1-110/16-60

Дана__.__.____ . године закључују

УГОВОР БР. XX

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Фонд и Добављач у уводу констатују:

1) да је Фонд спровео отворени поступак јавне набавке Материјала за 
перитонеумску дијализу у кућним условима, број јавне набавке: 404-1-110/16-60,

2) да је Фонд закључио оквирни споразум са добављачем Рћоегпх Рћагта с1.о.о. на
основу Одлуке бр. 404-1-62/16-52 од 20.1.2017. године, за партије2, 3, 5, 6 и 7.

3) да овај уговор о јавној набавци закључују у скпаду са оквирним споразумом бр.
7-2/17 од Ј4 .1 .2017 , године,

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 уговора је куповина и испорука материјала за перитонеумску дијализу у кућним 
условима, наведених у Спецификацији материјала за перитонеумску дијализу у кућним 
условима са ценом која се налази у Прилогу овог уговора и чини његов саставни део 
(Прилог 1), у складу са условима прописаним оквирним споразумом бр. 7-2/17 од
Ж . 1,2017, године.

2.2.Врста и количина материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима, које су 
предмет овог уговора, наведене су у Прилогу 1 - Слецификацији материјала за 
перитонеумску дијализу у кућним условима, са ценом.

3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1 Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у Прилогу 1 овог уговора које 
одговарају ценама из оквирног споразума бр. 7-2/17 од ј? ^ .1.2017. године.

3,2 Фонд плаћа испоручене количине по уговореним ценама, увећаним за износ ПДВ-а у року 
од 90 дана од пријема фактуре.



ПРИЛОГ2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА 
ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУДИЈАЛИЗУ У КУЋНИМ УСЛОВИМА

БР 404-1-110/16-60
3.3 Обавезе које доспевају у 2018. години биће реализоване највише до износа средстава

која ће за ову намену бити одобрена утој буџетској години.

3.4 Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у Прилогу 1.
овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи ХХХХХХ динара.

3.5 Добављач испоставља фаетуру за период од месец дана надпежној филијали Фонда и то
у року од 15 дана од дана испоруке. Уз факгуру Добављач је дужан да, као доказ о 
извршеној испоруци, достави отпремнице надлежној филијали Фонда.

3.6 Цена за лек исказана у фактури Добављача не сме прелазити цену тог лека утврђену
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања.

3.7 Вредност уговора, која обухвата укупне уговорене количине, са урачунатим ПДВ-ом,
износи_________________ динара.

4. ИСПОРУКА

4.1 Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину материјала за перитонеумску 
дијализу у кућним условима испоручити осигураним лицима Фонда која се лече 
перитонеумском дијализом у кућним условима, једном месечно, на кућну адресу.

4.2 Материјал се испоручује у месечним количинама у складу са одговарајућим стандардом 
дефинисаним Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују 
из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 
36/14, 37/14 и 88/15).

4.3 Добављач се обавезује да ће месечне ислоруке вршити до краја текућег месеца за 
наредни месец, осим у хитним случајевима када се предметни материјал испоручује у 
року од једног дана од пријема захтева.

5. УГОВОРНА КАЗНА

5.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Фонду 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности уговорених добара за коју је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене 
вредности тих добара.

5.2. Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Фонд може да тражи 
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.

6. УПРАВЉАЊ.Е НЕУПОТРЕБЉЕНИМ МЕДИЦИНСКИМ СРЕДСТВИМА

6.1 Наручилац се обавезује да неупотребљена медицинска средства (медицинска средства 
са истеклим роком трајања, расута медицинска средства, неисправна медицинска 
средства у погледу квалитета и др.), врати Добављачу ради безбедног третмана, а 
Добављач се обавезује да таква медицинска средства преузме.

7. ВИШАСИЛА

7.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорених обавеза. 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.

7.2 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава,
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експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 
законом утврђени као виша сила.

8. СПОРОВИ

8.1 Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, 
а у елучају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и 
месна надлежност Привредног суда у Београду.

9. РАСКИД УГОВОРА

9.1 У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, 
уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се 
писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

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

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

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 је сачињен у XX { _____) истоветних примерка на српском језику, од
којих се свакој уговорној страни уручују по XX ( ___) примерка.

11.2 Саставни део овог уговора је прилог бр.1 -  Спецификација материјапа за 
перитонеумску дијализу у кућним условима са ценом

57017.08/92


