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Сектор за јавне набавке
08/2 бр. 404-1-94/14-41
17.04.2015. године

На основу члана 115. ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 и
14/15) и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС"
бр. 81/2011, 57/2012, 89/2012, 1/2013, 32/2013 и 23/15), Директор Републичког фонда за
здравствено осигурање доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована
Мариновићa бр. 2, Београд.
2. Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне
набавке одређених лекова на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр, 86/13 и
119/14).
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, у име и за рачун здравствених
установа, је спровео поступак јавне набавке и закључио оквирне споразуме на основу којих
здравствене установе закључују појединачне уговоре о јавним набавкама.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Антитуберкулотици прве линије, бр. ЈН 404-1-110/15-1
Бр.
партије

Назив
партије

Јачина лека

Фармацеутски
облик лека

Јединица мере

Количина

1

Izoniazid

300 mg

таблета

таблета

518.919

2

Izoniazid

100 mg

таблета

таблета

172.972

3

Pyrazinamide

400 mg

таблета

таблета

783.552

4

Etambutol

400 mg

таблета

таблета

753.984

5

Streptomycin
sulfat

1g

прашак за
инјекцију

бочица

22.176

Ознака из Општег речника набавке: 33600000 – фармацеутски производи

4. Првобитна врдност оквирног споразума:
Партија

Предмет
набавке

1

Izoniazid 300 mg

2

Izoniazid 100 mg

Назив
добављача

Број оквирног
споразума

Вредност
оквирног
споразума без
ПДВ-а

7-1/15

13.231.735,46

7-2/15

7.766.035,20

Medikunion d.o.o.
3
5

Pyrazinamide
Streptomycin
sulfat

4

Etambutol

Ino-pharm d.o.o.

5. Измењена вредност оквирног споразума:
Не врши се измена вредности оквирног споразума.
6. Објективни разлози за измену оквирног споразума, уз извод из конкурсне
документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:
У оквирним споразумима бр. 7-1/ 15 и бр. 7-2/15, закљученим дана 03.03.2015. године, у тачки
3.1 врши се измена подтачке 3) тако да се увоз целокупне количине лекова који су предмет јавне
набавке врши у име Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања, а за потребе свих
здравствених установа из Прилога 1 Оквирног споразума. Наиме, због ефикасније и рационалније
реализације уговора врши се измена којом је добављач у обавези да обезбеди дозволу за увоз,
коју издаје Агенција за лекове и медицинска средства Србије, само за Специјалну болницу за
плућне болести „Озрен“ Сокобања, уместо за све референтне здравствене установе.
У тачки 3.2. оквирних споразума, закључених у предметној јавној набавци, услед техничке
грешке, наведен је период важења оквирног споразума од 33 (тридесеттри) месеца из разлога што
су предмет јавне набавке количине лекова за период од 24 месеца плус обавезна деветомесечна
резерва. Сходно наведеном, а у складу са чланом чл. 40. ст. 4. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 14/15) којим је предвиђено да оквирни споразум закључен са
једним понуђачем не може трајати дуже од две године, врши се измена периода важења оквирног
споразума, тако да исти износи 24 (двадесетчтири) месеца.
Такође, врши се измена Прилога 1 Оквирног споразума- Списак здравствених установа из
разлога статусних промена следећих здравствених установа:
- Дошло је до поделе Здравственог центра Бор на две самосталне здравствене установе:
Општа болница Бор и Дом здравља Бор.
- Дошло је до поделе Здравственог центра Петровац на Млави на две самосталне здравствене
установе: Дом здравља Петровац на Млави и Општа болница Петровац на Млави.
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