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НАРУЧИОЦИ:
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића 2, кога, по 
Решењу о преносу овлашћења 12 број: 031-461/18 од 31.10.2018. године в.д. директора 
проф. др Сања Радојевић Шкодрић заступа директор Сектора за јавне набавке Марија 
Атанасијевић
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, кога 
заступа директор пуковник др Радан Костић
Матични број: 17677675 
ПИБ: 106070529
Број рачуна: 840-14650-22 који се води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд за СОВО)

ДОБАВЉАЧ: С .
МесЛготс бгбјја сЈ.о.о., из Београда, бул. Зорана Ђинђића бр. 64а, кога заступа ди| 
потписник Звездана Иванов по пуномоћију Иварс Силинш
Матични број: 21223425
ПИБ’ 109684150 РСПУБЛИКА СРБИЈА
11и&.  м и н и с т а р с т в о  с-д б р а н к
БроЈ рачуна: 170-30028101000-49 који се води код 1ЈтсгесП1 банке сектсрзлбуџети оинлнсмје
(у даљем тексту: Добављач) Фандза социјално осијурашг војнихосигурани*

Дана '%1 . 04 .2020. године закључују 3 1 ' 01 '  2020  ............................................
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АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 109-1/19 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПЕЈСМЕЈКЕРИ, ЕЛЕКТРОДЕ И ИМПЛАНТАБИЛНИ ДЕФИБРИЛАТОРИ

СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА

ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ

ЗА ПАРТИЈУ 9

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд, Фонд за СОВО и Добављач констатују да су дана 18.12.2019. године закључили 
Оквирни споразум бр. 109-1/19 за јавну набавку пејсмејкера, електрода и имплантабилних 
дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за 
његову имплантацију, број ЈН 404-1-110/19-30, за партије 1, 5, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 29 и 
30.

Добављач МесКготс <±о.о. је у својој понуди бр. 161-10/19 од 30.10.2019. године за 
партију 9 - Имплантабилни монитор срчаног ритма понудио добра следећих заштићених назива: 
Реуеа! Ш О , 1ЈМ011; МуСагеПпк раКеп* топКог 24952, с тим да је у својој понуди доставио 
изјаву да ће уз сваки испоручени имплантабилни монитор срчаног ритма, заштићеног назива 
Реуеа! Ш О , каталашког броја 1_М011, испоручити један апарат за пренос бежичних података, 
заштићеног назива „МуСагеНпк раКеп* топГСог”, каталашког броја 24952, гратис.

Фонд, Фонд за СОВО и Добављач су сагласни да закључе Анекс Оквирног споразума, 
бр. 109-1/19, којим се наведено утврђује као обавеза Добављача.



Члан 1.

Мења се тачка 2 оквирног споразума тако да што се додаје подтачка 2.9 тако да гласи:

„Д о б а в љ а ч  је у обавези да за партију 9 уз сваки испоручени Имплантабилни монитор срчаног 
ритма, заштићеног назива „Реауеа! Ш СГ, каталошког броја 1_М011, испоручи без накнаде 
апарат за бежични пренос података са имплантираног уређаја, заиггићеног назива „МуСагеПпк 
раКеп1 топЛог", каталошког броја 24952.

Члан 2.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 109-1/19 од 18.12.2019. године остају на 
снази онако како гласе.

Члан 3.

Овај Анекс оквирног споразума сачињен је у 3 (три) истоветна примерка на српском 
језику, и то за сваку страну потписника анекса оквирног споразума по један примерак.

НАРУЧИОЦИ 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРАЊЕ

ДОБАВЉАЧ 

МЕОТГСОМС 5РВ1ЈА О.О.О.

_ Звездкиа Иванов
ДИРЕКТОР СЕКТОРА 
ЗА ЈАВНђ НАБАВКЕ

АтанасијевИћ 

СОЦИЈАПНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ
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