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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ
- Директору -

ПРЕДМЕТ: Достава Инструкције у вези закључивања уговора у поступку јавне набавке - Лек
Ка1сјјит кагбопа*, број 404-3-110/20-82
Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за
потребе здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку - Лек Ка1сјјит кагђопа!, број
404-3-110/20-82, на основу које је дана 17.09.2020. године закључио оквирни споразум бр. 114-1/20
са изабраним добавгначем
Сходно наведеном, здравствене установе могу, одмах након пријема ове Инструкције,
приступити закључењу уговора са доле наведеним добављачем, за следеће добро:
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Скенирани закључени оквирни споразум, модел уговора и прилог уговора се могу наћи на
интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Централизоване јавне набавке
2020/0квирни
споразуми/Лек
Ка1сјјит
кагвопа!,
односно
на
следећој
адреси:

НПр з :/Лу\ у\>у.ја упспо&аукс./јго. гз/ЈпсЈск. рћр/п202С/окУ1гтор2С20.
Појединачне уговоре закључују непосредно здравствене установе са изабраним
добављачима према моделима уговора, и то: Модел уговора за осигурана лица Непубличког фонда
(осим за лекове издат* на р«цепт) и Модел уговора за лскоос који нису о трошку Фопдо и за л с к о б с
који се издају на рецепт, а који се могу наћи на горе наведеној интернет страници.
За уговоре који ће се закључивати на основу ових оквирних споразума не постоји расподела
по здравственим установама, већ су исте у обавези да уговоре закључују на количине које су им
потребне за период од три месеца, а узимајући у обзир расположива финансијска средства.
Како је предмет јавне набавке лек са Листе Д Листе лекова, у циљу благовременог добијања
законом предвиђене документације за промет нерегистрованих лекова и обезбеђивања
континуитета у снабдевању, здравствене установе које имају потребу за предметним леком су у
обавези да се обрате добављачу 1по-рћагт <±о.о. електронским путем на адресу
тЈпапа.оогазеу јс (п ) Јпорћагт.пе( или у!асЈЈтЈг. уазЈс(б)Јпор11агт.пе1 како би им исти доставио
Овлашћење за увоз нерегистрованог лека и Предлог за увоз нерегистрованог лека.
Напомињемо да је потребно да здравствене установе у Овлашћењу за увоз нерегистрованог
лека унесу количину која им је неопходна за период од 6 (шест) месеци, односно до истека важења
оквирног споразума.
У наслову модела уговора за осигурана лица Републичког фонда (осим за лекове
издате на рецепт), здравствена установа попуњава КПП шифру.
Шифарник КПП-ова је доступан у оквиру веб апликације “Портал финансија документација” на адреси Нир5:/Лл/з.г^го.г5/РтКоп1го1а. Шифарник сс налази у лсвом менију
који је доступан након успешног пријављивања у апликацију.
Прилог 1 модела уговора је табела у коју се уноси количина предметног лека за који се
закључује уговор. Табела је форматирана да сама израчуна вредност уговора са ПДВ-ом, тако да је

у уговор (члан 3. став 6), потребно само унети укупну вредност са ПДВ-ом (вредност са две
децимале).
Напомињемо да су оквирни споразуми закључени дана 17.09.2020. године за период од 6
(шест) месеци.
У случају потребе за закључивањем уговора за додатне количине, за лекове за осигурана
лица Републичког фонда, изузев за лекове који се издају на рецепт, здравствене установе се
писаним путем обраћају Републичком фонду за сагласност, узимајући у обзир динамику испоруке,
стање залиха, планирану потрошњу, као и расположива средства и то електронским путем
искључиво на адресу зад/азпозИги&.гЈго.гз.
Захтев мора да садржи додатне количине уз образложење истих.
Посебно напомињемо да ће, у циљу давања сагласности за закључивање уговора за додатне
количине, Републички фонд вршити праћење реализације уговора, закључених на основу оквирног
споразума, те су, с тим у вези здравствене установе у обавези да ажурно и тачно достављају податке
о уговореним, испорученим и утрошеним количинама добара који су предмет конкретног уговора, у
складу са табелом за извештавање коју достављамо у прилогу ове инструкције.
Податке о уговореним количинама, као и податке о испорученим и утрошеним количинама
здравствене установе достављају на месечном нивоу, до 10. у месецу за претходни месец, у
горенаведеној табели, електронским путем искључиво на адресу сјп.ј$р0гика(а).г[20 .гз.
Испорука уговорених количина добара се врши на захтев здравствене установе, који иста
упућује Добављачу, сходно одредбама оквирног споразума и уговора. Здравствена установа је
дужна да своје потребе планира узимајући у обзир стање залиха и очекивану потрошњу, на месечном
нивоу, и да сходно томе, захтев за испоруку Добављачу упућује за количине неопходне за несметано
пружање здравствене заштите у периоду од месец дана. С тим у вези, здравствена установа
требовање може вршити више пута месечно, али количине које се требују за тај месец, не смеју
прелазити количину на месечном нивоу.
Посебно напомињемо да здравствене установе не треба да достављају примерке
закључених уговора у папирној форми Сектору за јавне набавке Републичког фонда.
Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-маил-ом, искључиво
на адресу сјп.аа11јз1а@|ј20.г5.
Филијала је у обавези да проследи ову инструкцију електронским путем свим
здравственим установама из Плана мреже са свог подручја, које у пружању здравствене
заштите користе лек који је предмет ове јавне набавке.

Прилог: Табела за извештавање
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