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НАРУЧИЈПАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића бр. 2, Београд,
кога, по Решењу о преносу овлашћења 12 број: 031-461/18 од 31.10.2018. године в.д.
директора проф. др Сање 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)
ДОБАВЉАЧ:
ADOC d.o.o., ул. Милорада Јовановића бр. 11, из Београда, кога заступа директор
Миодраг Митић
Матични број: 07530196
ПИБ: 100042265
Број рачуна: 205-1633-39 који се води код Комерцијалне банке
(у даљем тексту: Добављач)

Дана

0 f i.2O2O. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 36-3/20
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОРИГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ
ЗА ПАРТИЈУ 14

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Фонд и Добављач констатују да су дана 28.04.2020. године закључили Оквирни
споразум бр. 36-3/20 за јавну набавку Оригинални и иновативни лекови, број ЈН 404-1-110/20-3,
за партије 6, 19 и 14.
Дана 27.05.2020. године Добављач Adoc d.o.o., обавестио је Фонд да је у Оквирном
споразуму бр. 36-3/20 за партију 14- osimertinib, начињена техничка грешка тако што је уписан
JKJl број 1039670 који се односи на јачину лека од 40mg, уместо исправног JKJl броја 1039671,
који се односи јачину лека од 80mg која је и предмет оквирног споразума. У прилогу
обавештења, као доказ за наведене тврдње, Добављач је доставио Решење АЛИМС-а број 51501-03512-17-001 од 17.01.2018. године.
На основу претходно наведеног, Фонд и Добављач су сагласни да закључе Анекс
Оквирног споразума, бр. 36-3/20, којим се за партију 14-osimertinib заштићеног назива Tagrisso®,
у прилогу 2 оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама као, у прилозима 3 и 4
оквирног споразума - Модел уговора за добра за сигурана лица Фонда и Модел уговора за
добра која се финансирају из других извора за које купац нема закључен уговор о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са фондом, у делу
прилога 1 истих -Спецификација лекова са ценама, мења ЈКЛ број за лек који је предмет
партије 14- osimertinib.
Члан 1.
Мења се Прилог 2 - Спецификација лекова са ценама из тачке 17.2. Оквирног
споразума бр. 36-3/20, тако што се у колони „ЈКЛ“, мења ЈКЛ за партију 14- osimertinib, тако да
исти сада гласи „1039671“.
Измењен прилог 2 - Спецификација лекова са ценама налази се у прилогу овог Анекса
оквирног споразума и чини његов саставни део.

Члан 2.
Мења се прилог 3 - Модел уговора за добра за осигурана лица Фонда и прилог 4 Модел уговора за добра која се финансирају из других извора за које купац нема закључен
уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања
са фондом, из тачке 17.2 Оквирног споразума бр. 36-3/20, тако што се врши измена прилога 1
истих - Спецификација лекова са ценама, у скпаду са чланом 1. овог Анекса оквирног
споразума.
Члан 3.
Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног
споразума бр. 36-3/20, дужни су да анексирају већ закључене уговоре у складу са одредбама
овог Анекса оквирног споразума.
Члан 4.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 36-3/20 од 28.04.2020. године остају на
снази онако како гласе.
Члан 5.
Овај Анекс оквирног споразума сачињен је у 2 (два) истоветна примерака на српском
језику, и то за сваку страну потписника анекса оквирног споразума по један примерак.

Саставни део овог Анекса оквирног споразума је и:
Прилог 2 оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама
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ДОБАВЉАЧ

ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА: ОРИГИНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ
ЈН бр. 404-1-110/20-3

Назив Добављача: Adoc d.o.o.

Партија
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Предмет
набавке

teriflunomid

ЈКЛ

1014003

Заштићени
назив
понуђеног
добра

Произвођач

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Укупна цена
без ПДВ -а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ -ом

Aubagio®

SANOFI
VVINTHROP
INDUSTRIE,
Francuska

film tableta

14 mg

tableta

85.543.650,36

10%

8.554.365,04

94.098.015,40

koncentrat za
rastvor za
infuziju

12mg/1.2

bočica

65.599.618,00

10%

6.559.961,80

72.159.579,80

film tableta

80mg

tableta

167.537.414,40

10%

16.753.741,44

184.291.155,84

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А:

318.680.682,76

ИЗНОС ПДВ-а:

31.868.068,28

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом:

350.548.751,04
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alemtuzumab

0014002

Lemtrada®

GENZYME
IRELAND
LIMITED, Irska;
GENZYME
LIMITED,
V.Britanija

14

osimertinib

1039671

Tagrisso®

ASTRAZENECA
AB, Švedska
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