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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 Ргезепјиз Мес1јса1 Саге
5гђ|јаИ с1.о.о. на основу Одлуке бр. 404-1-62/16-52 од 20.1.2017. године, за 
партије 1, 4 и 8.

3) да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр.
7-1/17 од 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 скпаду са условима прописаним оквирним споразумом бр. 7-1/17 од 
ј? 6‘>.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 - Спецификацији 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. 7-1/17 од 1 С 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.

3.3 Обавезе које доспевају у 2018. години биће реализоване највише до износа средстава
која ће за ову намену бити одобрена у тој 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 434.516.974,72 динара.

3.5 Добављач испоставља фактуру за период од месецдана надлежној 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 434,516.974,72 динара.

4. ИСПОРУКА

4.1 Добављач се обавезује да ће укулно 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 испоруке 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 лрекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Фонду 
уговорну казну у износу од 0,5% од укулне вредности уговоренмх добара за коју је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене 
вредности тихдобара.

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. УПРАВЉАЊЕ 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 \л 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, лоплава, 
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 случају 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 понављају и уколико исте није отклонила 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.

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

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

11.1 Овај уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветних примерка на српском 
језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 ( два ) примерка.

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

10 СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

57017.08/89



ПРИЛОГ1 УГО ВО РА- СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТВРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУДИЈАЛИЗУ У  КУЋНИМ УСЛОВИМА СА ЦЕНОМ БР 404-1-110/16-60

Назив добављача: РгеБепшз МесКса! Саге Згћџа с1.о.о.

Партија Предмет
набавке Произвођач ЈКЛ и заштићен назив Јединица

мере Количина

Једини 
чиа 

цена 
без 

ПДВ-а 
за сваку 
ставку

Укупна цена 
без ПДВ-а

Сто
па

ПДВ
-а

износ
ПДВ-а

Укупна цена са 
ПДВ-ом

Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за лрограм произвођача РгезеШиз

Г лукозни 
раствори 2,0 
лит

Ргекепјџз 
Ме(Лса1 Саге 
Оеи18сћ!ап6 
Ош ЈјН

9175716 Ва1апсе1,5% дикоге, 1,25 тгп оИ  
ка1а јита  2000т1; 9175717 Ва1апсе 2,3% 
д!икоге, 1,25 тто1/1 ка1а јита  2000т1;
9175718 Ва1апсе 4,25%  д1икоге, 1,25 
тто1/1 ка1а |ита  2000т1

кеса 383.145 798,30 305.864.653,50 10% 30.586.465,35 336.451.118,35

1

Глукозни 
раствори 2,5 
пкгг

ГгеаепЈиз 
МесИса! Саге 
пеиисМапсЈ 
СтћН

9175700 Ва1апсе 1,5% д!икоге, 1,25 
тто1/1 ка1с1јита 2500т1; 9175701 Ва!апсе 
2,3% д!икоге, 1,25 т т о Ш  ка!сцита 
2500т1; 9175702 Ва!апсе 4,25% д!икоге, 
1,25 т т о И  ка1с1|ита 2500т1

кеса 14.952 862,00 12.888.624,00 10% 1.288.862,40 14.177.486,40

Продужетак
катетера

Ргевепјиз 
МесЛса! Саге 
Е>еи15сћ1ап(Ј 
С т ђ Н

31ау заГе Са1Ме1ег Ех1еп5!оп Гиег 1оск комад 616 2.493,40 1.539.014,40 10% 153.901,44 1.692 915,84

Заштитна 
капица за 
продужетак 
катетера -  
дезинфекцио 
на капица

РгевепЈиз 
МесИса! Саге 
0еи15сћ1апс1 
б т ћ Н

51ау ааТе ОЈзЈпГесИоп Сар комад 398.097 60,38 24.037.096,86 10% 2.403.709,69 26.440.806.55

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 1 344.329.388,76 34.432.938,88 378.762.327,64

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

4

Глукозни 
растеори 2,0 
пит

Ргезепша 
МесЛса! Саге 
Оеи18сћ1апс! 
(ЗтћН

9175716 Ва1апсе1,5% дикоге, 1,25 т т о ! / !  
ка1ајџта 2000т1, 9175717 Ва1апсе2,3% 
д|џкоге, 1,25 т то !/1  ка1с!јита 2000т1; 
9175718 Ва1апсе 4,25% д1ик02е, 1,25 
тто!/1 ка!С1]ита 20 00т !

кеса 3.115 798,30 2.486.704,50 10% 248.670,45 2.735.374,95

Глукозни 
раствори 5
лит

РгезепЈиз 
МесНса! Саге 
Оеи15Сћ1ап(Ј 
Зт1зН

9175703 ћа!апсе 1,5% д!ик02е, 1,25 т т о И  
ка1а јита; 5000т1
9175704 1за1апсе 2,3% д !икоге: 1,25тто1/1 
ка1а јита;5000т1
9175705 ћа1апсе 4,25% д!икоге, 1,25 
тто !/1  ка !а ји т а ; 5000т1

кеса 21.805 1.607,90 35.060.259,50 10% 3 506.025,95 38.566.235,45



ПРИЛОГ1 УГОВОРА  -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУДИЈАЛИЗУ У  КУЋНИМ УСЛОВИМА СА ЦЕНОМ БР 404-1-110/16-60

Сет за 
припадајући
АПД циклер

Ргебепшз 
МесИса! Саге 
Оеи(5Сћ1ап<ј 
З т ћ Н

51еер 8аГе 5е1 Р1иб; 
51еер заЈе 5е( Раес!

комад 9.345 1.272.00 11.886 840,00 10%
1.188.684,00 13.075.524,00

Продужетак
катетера

РгевепЈиз 
МесИса! Саге 
Оеи1зс111апс1 
С т ћ Н

51ау еаЈе Са1Ме1ег Ех1еп5Јоп 1иег 1оск комад 60 2.498,40 149.904,00 10% 14.990,40 164 894,40

Заштитма 
капица за 
продужетак 
катетера -  
дезинфекцио 
на капица

Ргезетив 
Месјјса! Саге 
0 еи1зс 111апс) 
С тР Н

51ау гаЈе РЈзЈпЈесНоп Сар комзд 12.460 60,38 752.334,80 10% 75.233,48 827 568,28

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 4 50.336.042,80
5.033.604,28 55.369.647,08

б

Материјал неопходан за перитонеумску дијализу
Перитонеумс 
ки катетер за 
програм 
произвођача
РгебеШиб

РгевепЈиЕ 
Мес11са Саге 
С>еи15сИ1апсЈ 
О т ђ Н

РО Са(ће{егб Т1р: 8\чап-Меск Мос)е1: 416, 
419

комад 50 6.800,00 340.000,00 10%
34.000 00 374.000,00

Адаптер 
између 
продужетка 
катетера и
перитонеумск
ог катетера 
за програм 
произвођача 
РгевепЈиз

Ргезегаиб 
МесИса! Саге 
ОеиЈзсМапс) 
С т ћ Н

СаШе1ег А(јар1ег 1_иег-1_оск «/№ С1овиге 
Сар комад 50 200,00 10.000,00 10% 1.000,00 11.000,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 8 350.000,00 35.000,00 385.000,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-А 395.015.431.56

ИЗНОС ПДВ-А 39.501.543,16

УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА СА ПДВ-ОМ 434.516.974,72


