
НАРУЧИЛАЦ: ВЕОГРАД,Јована Иар»и-08***а ?
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића 2, Београд, кога заступа 
в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић
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(у даљем тексту: Фонд)

СНАБДЕВАЧ:
Уидогоздаг а.б., Змај Јовина 8-10, Београд, кога заступа директор Алексеј Муратов 
Матични број: 17155903 
ПИБ: 100044239
Број рачуна: 160-17155-21 који се води код Интеса банке а.д.
(у даљем тексту: Снабдевач)

Закључују

АНЕКС I ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 54-3/19 
О НАБАВЦИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ

За партију 15

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Снабдевач констатују:
да су дана 23.07.2019. године закључили Оквирни споразум бр. 54-3/19 о набавци 
природног гаса за период од 12 месеци, за партију 15, у поступку јавне набавке 
природног гаса за период од 12 месеци, ЈН бр. 404-1-112/19-23,
да је прилог 1 Оквирног споразума бр. 54-3/19 Списак здравствених установа са 
оквирним количинама природног гаса,
да је тачком 15. Оквирног споразума бр. 54-3/19, подтачка 15.3. предвиђено да су 
измене и допуне оквирног споразума могуће у случају да се у току важења оквирног 
споразума измени број здравствених установа које имају право да закључују уговоре на 
основу оквирног споразума. У том случају извршиће се измена Прилога 1 - Списак 
здравствених установа са оквирним количинама, у смислу додавања здравствене 
установе, као Купца, на исти у оквиру Филијале РФЗО чијем подручју припада, 
да је у складу са Захтевом Филијале за Нишавски округ са седиштем у Нишу заведен 
под бројем 404-792/19 од 07.08.2019.године и Завода за хитну медицинску помоћ Ниш 
заведен под бројем 404-792/19-3 од 12.08.2019.године потребно извршити измену 
Прилога 1 - Списак здравствених установа са оквирним количинама, за партију 15 -  
Природни гас за потребе здравствених установа .са подручја Филијале Ниш, тако што је 
потребно додати Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, са оквирном количином 
природног гаса за период од годину дана 1.600 5тЗ .
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Члан 1.

Мења се Прилог 1 Оквирног споразума бр. 54-3/19 Списак здравствених установа са 
оквирним количинама, за партију 15 - Природни гас за потребе здравствених установа са подручја 
Филијале Ниш, тако што се додаје Завод за хитну медицинску помоћ Ниш, Војислава Илића бб, 
Ниш, са оквирном количином природног гаса за период од годину дана 1.600 бтЗ .

Члан 2.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 54-3/19 од 23.07.2019. године остају на снази 
онако како гласе.

Члан 3.

Овај Анекс I Оквирног споразума бр. 54-3/19 сачињен ]е у 4 (четири) истоветна примерка 
на српском језику, и то за сваку страну потписника анекса оквирног споразума по два примерка.

Прилог: Прилог 1 - Списак здравствених установа са оквирним количинама
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ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА 
СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА

Ре#. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ 
ЗДРАВСТВЕНЕ уСТАНОВЕ' АДРЕСАУСЕДИШТЕ

ОКВИРНА КОЛИЧИНА 
ПРИРОДНОГ ГДСА ЗА 
ПЕРИОД ОД ГОДИНУ 

ДАНА ИЗРАЖЕНА У 5тЗ

15
Природни гас за потребе 
здравствеких установа са 

подручја Филијале Ниш

Дом здравља Ниш Војаоде Танкосића 15, Ниш 5.000

Дом здравља Ражањ Партизамока 145, 37215 Ражањ 13.720

Клинички центар Ниш Бул. Др Зорана Ђинђића 48, Ниш 2.400.000

Завод за хитну медицинску помоЋ 
Ниш Војислава Илића бб, Ниш 1.600

ш з ш ш а а .  . . . . . . . .

» Ш в § 1 § 1 1 *
' л ; \ ^ : : .  ,/.,УКУПНО.ЗАПАРТИЈУ1 б 2.420.320 .


