РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Београд, Јована Мариновића 2
08/3: 404-2-7/18-1)0
*5.09.2018.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 23. Статута Републичког фонда за здравствено
осигурање ("Службени гласник PC" бр.81/11, 57/12 и 89/12, 01/13, 32/13 и 23/15), в.д.
директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О НАБАВЦИ УПС УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ РФЗО
ЈН број 404-22-103/18-9

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
Интернет страница наручиоца: www.iavnenabavke.rfzo.rs
2. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Набавка УПС уређаја за потребе РФЗО.
Ознака из Општег речника набавке: 31100000 - Електрични мотори,
генератори и трансформатори;
4. Првобитна вредност уговора: 3.198.750,00 динара без ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: 3,198.750,00 динара без ПДВ-а.
6. Објективни разлози за измену уговора:
Дана 16.07.2018. године, закључен је Уговор бр. 52-1/18 о набавци УПС
уређаја за потребе РФЗО са Добављачем BTR Co .d.o.o., са седиштем у Београду,
ул. Гандијева, бр. 19.
Одредбама члана 3. став 1. уговора, дефинисана је обавеза Добављача да
предметна добра испоручи, монтира и пусти у рад Наручиоцу/организационој
јединици Наручиоца, у свему према уговореним условима и на уговорени начин у
целости у року од 45 дана од дана закључења уговора.
У члану 3. став 2. дефинисано је да се наведени рок може продужити само
Анексом уговора у случају да наступе околности више силе, према важећим
прописима, односно наступањем околности које се у тренутку закључења уговора
нису могле предвидети, уколико уговорна страна која захтева измену уговора
докаже основаност тог захтева.
Конкурсном документацијом 08/3 бр. 404-2-7/18-6 од 12.06.2018. године (стр.
14/32 у делу 6 - Упутство понуђачима како да сачине понуду, под тачком 28 - Основ
за измену уговора) дефинисано је да се уговор може изменити само из објективних
разлога (околности више силе) у скпаду са позитивно-правним прописима.

Добављач BTR Co. d.o.o. ca седиштем y Београду, ул. Гандијева, бр. 19,
Дописом бр. 702/2018 од 29.08.2018. године, обавестио је Наручиоца да неће бити у
могућности да у уговореном року, односно до дана 30.08.2018. године, испоручи
опрему која је предмет јавне набавке УПС уређаја за потребе РФЗО, услед
наступања више силе и временских непогода које су задесиле Кину, у којој се
налази седиште произвођача опреме Huawei.
Имајући у виду наведено, уговорне стране, Републички фонд за здравствено
осигурање и „BTR Со.“ д.о.о., су закључили Анекс уговора бр. 52-1/18 тако да ће рок
испоруке, монтаже и пуштања у рад бити продужен за 30 (тридесет) дана.
У складу са наведеним измењен је члан 3. став 1. Уговора, тако да сада
гласи:
- „Добављач се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи,
монтира и пусти у рад Наручиоцу/организационој јединици Наручиоца, у свему
према уговореним условима и на уговорен начин у целости у року од 75 дана од
дана закључења овог уговора."
В;Д. ДИРЕКТОРА

Љиљана Марковић
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