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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2,
кога заступа в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић
Матични број: 06042945
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Фонд)
ДОБАВЉАЧ:
Заједничка понуда LABTEH d.o.o., ул. Генерала Михаила Недељковића бр. 87, из
Београда, кога заступа директор Зоран Милић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 07473575
ПИБ:101672681
Број рачуна: 160-318324-69 који се води код Banca Intesa A.D.
и
REMED d.o.o., ул. Узун Миркова бр. ЗА, Београд, кога заступа директор Предраг Шевић,
Матични број: 20315776
ПИБ: 105135889
Број рачуна: 155-23836-88 који се води код Halkbanke A.D.
(у даљем тексту: Добављач)

Дана

.Otf .2020. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 35-13/20
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
ЗА ПАРТИЈЕ 4, 28, 79 и 92
1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.

Фонд и Добављач у уводу констатују:

1.1.1

да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор о
пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Реагенси, изузев за
трансфузију, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке („Службени гласник РС”, број 34/19, 64/19, 17/20 и
21/20),

1.1.2

да је Фонд, као наручилац, спровео поступак јавне набавке Реагенси, изузев за
трансфузију, јавна набавка број 404-1-110/19-64, у име и рачун здравствених установа,
из Плана мреже здравствених установа, у Републици Србији (даље: Купац), са циљем
закључења оквирног споразума са једним добављачем у складу са условима и
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за предметну јавну набавку,

1.1.3

да је Фонд, након спроведеног отвореног поступка, донео Одлуку о закључењу
оквирног споразума, број 404-1-4/20-64 од 15.04.2020. године, у складу са којом се
закључује овај оквирни споразум између Фонда и Добављача,

1.1.4

да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-4/20-64 од 15.04.2020. године, изабрао понуду
понуђача који су поднели заједничку понуду Labteh d.o.o. и Remed d.o.o., бр. 171 а/2020
од 27.03.2020. године, за партије 4, 28, 79 и 92,

1.1.5

да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у
1

SN....,-V.-,W

A O

^

, .^^пгмтио

( " П т

r-r-,,-.^, ,.*,,

u ivih o j iy 'iJ icinc«..*+M- .vcm u n c* u jaDnKnvi nauap.i4cuy.ici ( и л . . . u i a o n i 'm

П /^ "

г \s , ufJ.

68/15), за рачун здравствених установа наведених у Прилогу 1 овог споразума, који
представља саставни део овог споразума,
1.1.6

да ће на основу овогспоразума, Купци сами закључивати појединачне уговоре и на тај
начин непосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за добра за
осигурана лица Фонда, уз писану сагласност Фонда, за које директно плаћање
добављачу врши Фонд, у складу са Закључком Владе, а посебно уговоре 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,

1.1.7

да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним уговорима
које закључују Купци са Добављачем.

2.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1.

Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати
појединачни уговори о јавној набавци Реагенси, изузев за трансфузију, који су предмет
јавне набавке бр. 404-1-110/20-4, између Купаца и
Добављача.

2.2.

Овај оквирни споразум закључује се за период
потписивања.

2.3.

Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији добара
са ценама, која се налази у Прилогу 2 овог споразума и представља његов саставни део.

2.4.

Количине реагенаса, наведене у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), су
оквирне количине за потребе Купаца за период од 12 (дванаест) месеци.

2.5.

Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних
уговора, у зависности од стварних потреба Купаца.

2.6.

Појединачне уговоре на основу овог оквирног споразума купац закључује на основу
Инструкције за закључење уговора, односно сагласности Фонда.

2.7.

Купац се обраћа Фонду за сагласност за закључење појединачног уговора за добра за
осигурана лица Фонда.

од 12 (дванаест) месеци од дана

2.8.

Сагласности из тачке 2.7. Фонд доставља Купцу и Добављачу.

2.9.

Укупна уговорена количина реагенаса, зависи од потреба Купаца и може да се разликује
од количина наведених у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), при чему су
Купци у обавези да изврше куповину уговорених количина и у целости реализују
закључени уговор.

3.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА

3.1.

Фонд је дужан да:
3.1.1

обезбеди да Купац набавља добра која су предмет овог споразума искључиво
од Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом;

3.1.2

правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за
реализацију његових обавеза;

3.1.3

правовремено информише Добављача о потребама Купаца када оне прелазе
уговорене количине.

3.1.4 врши плаћање Добављачима, у име и за рачун Купаца, по основу доспелих
.............................обавеза Купаца према. добављачима, за испоручена добра утрошена за
лечење обавезно осигураних лица код Фонда, у складу са закљученим
уговорима о спровођењу и финансирању здравствене заштите.
3.2.

Добављач је дужан да:
3.2.1

на писани позив Купца, уз претходно прибављену сагласност Фонда, закључи
уговор о јавној набавци за добра за осигурана лица Фонда, у складу са овим
споразумом;
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3.2.2

на писани позив Купца, закључи уговор о јавној набавци 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 складу са овим споразумом;

3.2.3

извршава уговорне обавезе према Купцима у скпаду са преузетим обавезама
и правилима струке, у уговореним роковима;

3.2.4

одмах по сазнању, писаним путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле
да знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;

3.2.5

обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

3.2.6 обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног
споразума, односно појединачног уговора;
3.2.7 испоручује добра у скпаду са уговореним количинама и уговореним квалитетом,
која испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и конкурсној
документацији;
3.2.8 сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке
Добављача или произвођача.
3.2.9 ажурно доставља податке и неопходну документацију у вези са уговорима
закљученим са Купцима на основу овог оквирног споразума путем веб
апликације „Портал финансија - документација" и веб сервиса РФЗО, у циљу
успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења
осигураних лица РФЗО.
3.2.10
Подаци и документација наведени у подтачки 3.2.9. овог члана, који се
достављају Фонду, дефинисани су Корисничким упутством за примену веб
апликације „Портал финансија - документација" и Техничким упутством за
коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања
и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.
4.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.

Купац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној
набавци у складу са опредељеним средствима и јединичним ценама утврђеним у овом
споразуму.

4.2.

На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након пријема позива
Купца. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се
доставља текст уговора сачињен у складу са моделима уговора, који се налазе у
прилогу овог споразума и представљају његов саставни део.

4.3.

Количине у појединачним уговорима одређује Купац.

4.4.

За закључење уговора за добра за осигурана лица Фонда потребна је сагласност Фонда.

4.5.

Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.6.

Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количине: наведене у
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету
коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2).

4.7.

Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума
и није одговоран за штету која настане у реализацији тих уговора.

5.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1.

Цене из споразума су јединичне цене које су предмет овог споразума и које су наведене
у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2).

5.2.

Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине добара за осигурана лица
Фонда, по јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун
Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.
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5.3.

Добављач je у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица -Фонда, један
примерак отпремнице, фактуре односно отпремнице-фактуре доставља надлежној
филијали Фонда, и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија
- документација" и у електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са
Техничким упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања
ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.

5.4.

Купац плаћа испоручене количине добара који се финансирају из других извора за које
Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања са Фондом, по јединичној цени из овог оквирног
споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана
пријема фактуре.

5.5.

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом
4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину
и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18).

6.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1.

Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењима о
квалитету и атестима.

6.2.

Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке
производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради
анализе.

6.3.

У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Добављача.

6.4.

Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству
представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене
количине мора бити сачињена v писаној форми и достављена Добављачу у року од 24
(двадесетчетири) часа.

6.5.

Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач
је у обавези да је замени исправном у року од 3 (три) дана.

6.6.

Добављач се обавезује да ће испоручивати добра са роком трајања не краћим од 12
месеци од дана испоруке, односно за медицинска средства чији је произвођачки рок 12
месеци или краће, рок трајања не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока.

7.

ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1.

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца.

7.2.

Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене појединачним
уговором.

7.3.

Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи најдуже 5 (пет) дана од дана
пријема писменог захтева Купца

7.4.

Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца,
осим ако из објективних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу
локацију испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у
цену и Купац их посебно не признаје.

7.5.

Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума измени списак Купаца.
Уколико у току трајања оквирног споразума дође до измене Прилога 1 - Списак
здравствених установа, у смислу додавања здавствене установе, као Купца, на исти,
Прилог 1 - Списак здравствених установа се ажурира без закључивања Анекса оквирног
споразума.
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7.6.

Фонд је дужан да ажурирани списак из тачке 7.5. овог Споразума, достави Добављачу
и објави на својој интернет страници.

8.

УГОВОРНА КАЗНА

8.1.

У случају прекорачења уговореног рока испоруке, Добављач је дужан да плати Купцу
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за
коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од.5% вредности
добара испоручених са закашњењем.

9.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

9.1.

Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10
дана од дана обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први
позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од
3% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

9.2.

Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће
на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења
оквирног споразума.

9.3.

Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, уколико обавезе по
оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду
благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их
реализује.

9.4.

Фонд ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до
износа од 3% од нереализоване вредности добара без ПДВ-а, на која се односи
неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.

9.5.

Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење обавеза из свих
појединачних уговора које је Добављач, на основу овог оквирног споразума, закључио
са сваким од Купаца у току важења истог.

9.6.

У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом
предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог
споразума, док средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овом члану,
може да се уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је
извесно да Добављач неће моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за
време важења оквирног споразума/уговора.

9.7.

Фонд ће на захтев Добављача прихватити квартално умањење банкарске гаранције и
то за износ испоручених добара у претходном кварталу, а највише до вредности од 85%
испоручених добара из овог споразума, о чему ће обавестити Добављача у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема захтева.

9.8.

Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћено након
истека рока из тачке 9.2. овог члана.

10.

ВИШ АСИЛА

10.1.

Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у
извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка
више силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 24 (двадесетчетири) часа.

10.2.

Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који
нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу
сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије,
транспортне несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су
законом утврђени као виша сила.

11.

СПОРОВИ
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-.11.1.

Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у
случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна
надлежност Привредног суда у Београду.

12.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1.

У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум
може да раскине свака уговорна страна. У случају да се споразум раскида за поједину
партију, за преостале партије споразум остаје на снази. Раскид споразума захтева се
писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.

12!2.

Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је
друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се
понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

12.3.

Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само
страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено
извршила.

12.4.

Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора
између Добављача и Купаца.

12.5.

Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу
овог споразума и исги се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог
споразума, осим уколико Фонд, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи
другачије.

12.6.

У случају потребе раскида уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд обавештава
Купце о истом.

13.

ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1.

Фонд има право да раскине оквирни споразум за добро које је предмет овог споразума
уколико утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења Агенције о лековима и
медицинским средствима Републике Србије о упису медицинског средства у Регистар
медицинских средстава, престати могућност прометовања тог добра пре истека рока
трајања овог оквирног споразума.

13.2.

Фонд има право да, у случају да решење Агенције о лековима и медицинским
средствима Републике Србије о упису медицинског средства у Регистар медицинских
средстава истиче пре истека рока трајања овог оквирног споразума, захтева од
Добављача да достави писану изјаву носиоца уписа да ће за понуђено медицинско
средство поднети захтев за обнову уписа у Регистар медицинских средстава у скпаду
са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и
107/12).

13.3.

У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за добро
за које је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остала добра оквирни споразум
остаје на снази.

14.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Измена оквирног споразума је могућа уколико током трајања истог, услед промена на
тржиштудође до измене назива, произвођача, односно престанка производње и слично,
добра које је предмет овог оквирног споразума, о чему Фонд мора бити обавештен
писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача.
14.2. У случају престанка могућности испоруке добра којеје предметовогоквирногспоразума
из разлога наведених у тачки 14.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које
у свему одговара захтевима из техничке спецификације, Фонд може да дозволи
испоруку таквог добра по цени која је предвиђена овим оквирним споразумом, уз
претходно прибављено мишљење стручне комисије Фонда, образоване за конкретан
случај.
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14.3. Измене и допуне оквирног споразума могуће су и у случају више силе предвиђене
оквирним споразумом и у другим случајевима у складу са чланом 115. Закона ојавним
набавкама.
14.4. Фонд и Добављач су сагласни да ће се измене овог оквирног споразума вршити у
писаној форми, о чему ће се сачинити Анекс оквирног споразума.
14.5. У случају из тачке 14.1, 14.2 и 14.3, Фонд има обавезу да поступи у складу са чланом
. . 115..став 5. Закона о јавним набавкама.
.
.

15.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

15.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача.
15.2. Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење
посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен, а Фонд ће наплатити
достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.
16.

ДОСТАВЉ АЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.1. Добављач је дужан да сваког 10-or у месецу, за претходни месец, Фонду доставља
извештај о испорукама извршеним Купцима на основу овог оквирног споразума, на
обрасцу који достави Фонд.
17.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

17.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона
који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
17.2. Овај споразум сачињен је у 2 (два) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку
страну потписника оквирног споразума по два примерка.
17.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - Списак здравствених установа
Прилог 2 - Спецификација материјала са ценама
Прилог 3 - Модел уговора за добра за осигурана лица Фонда
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

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за
здравствено осигурање
в.д. Директора

/
)ања Радојевић Шкодрић
&ј§0&9/46
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ПРИЈ.

. 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПИСАК ЗДРА . .ТВЕНИХ УСТАНОВА
ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ,
ЈН бр. 404-1-110/20-4
КУПЦИ

Филијала
РФЗО

Назив здравствене установе

Адреса здравствене установе

Званична интернет адреса

01. Суботица

Општа болница Суботица

Изворска 3

ww w.bolnicasubotica.com

Општа болница Зрењанин

Др Васе Савића бр. 5

ww w.bolnica.ora.rs

Специјална болница за плућне болести Зрењанин

Петефијева бр. 4, Зрењанин

ww w.olucna.co.rs

Општа болница Сента

Карађорђева 64

hospitalsenta.rs

Општа болница Кикинда

Ђуре Јакшића 110

www.obki.rs

Специјална болница за психијатријске болести
Нови Кнежевац

Краља П. Првог Карађорђевића бр.
85, Нови Кнежевац

ww w .spbnoviknezevac.ora.rs

02. Зрењанин

03. Кикинда

04. Панчево

05.Сомбор

Об.Нови Сад

Општа болница Вршац

Абрашевића бб

www.obvrsac.com

Општа болница Панчево
Специјална болница за плућне болести "Др
Будисав Бабић", Бела Црква
Специјална болница за психијатријске болести "Др
Славољуб Бакаловић", Вршац
Специјална болница за психијатријске болести
Ковин

Милоша Требињца 11
Светозара Милетића 55, Бела
Црква

www.bolnicaDancevo.rs

Подвршанска 13, Вршац

www.sDbvrsac.ora.rs

Цара Лазара 253, Ковин

www.sbDb.kovin.info

Општа болница Сомбор

Војвођанска 75

www. bo In icasom bor. o ra. rs

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине,
Сремска Каменица

Пут доктора Голдмана 4

www.ikvbv.ns.ac.rs

Општа болница Врбас

др Милана Чекића 4

www.obvrbas.rs

www.SDbbelacrkva.ora

Институт за онкологију Војводине, Сремска
Каменица
Институт за плућне болести Војводине, Сремска
Каменица
Институт за здравствену заштиту деце'и омладине
Војводине, Нови Сад

Пут доктора Голдмана 4

w w w .onk.ns.ac.rs

Пут доктора Голдмана 4

www.iDb-ild.rs

Хајдук Вељкова 10

www. izzzd iovn s . rs

Клинички центар Војводине Нови Сад

Хајдук Вељкова 1

www.kcv.rs

Специјална болница за реуматске болести Нови
Сад

Футошка 68

www.sbnovisad.co.rs

Војномедицински центар Нови Сад

Трг Владике Николаја 5

нема
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07. Сремска
Митровица

Општа болница Сремска Митровица

Стари Шор 65

w w w.obsm .rs

Општа болница Лозница

Болничка 65

w w w .bolnicaloznica.rs

Општа болница Шабац

Попа Карана 4

ww w .bolnica015.orq.rs

09. Ваљево

Општа болница Ваљево

Синђелићева 62

w w w.zcvalievo.rs

10.
Смедерево

Општа болница Смедерево

Кнез Михајлова 51

w w w .obsm ederevo.rs

Општа болница Смедеревска Паланка

Вука Караџића 147

w w w.bolnica-Dalanka.co.rs

11.

Општа болница Пожаревац

Братства и јединства 135

w w w.obo.rs

Пожаревац

Општа болница Петровац на Млави

Моравска 2

ww w .zcpetrovac.rs

Здравствени центар Аранђеловац

Краља Петра Првог бр. 62

w w w .zcarandielovac.orq.rs

Кпинички центар Крагујевац

Змај Јовина 30

w w w .kc-kq.rs

Општа болница Јагодина

Карађорђева 4

w w w .bolnicaiaqodina.autentik.
net

Општа болница Ћуприја

Миодрага Новаковића 78

bolnicacuDriia.com

Општа болница Параћин

Војводе Милана 37

w w w .bolnica-qm .orq

Општа болница Бор

Др Драгише Мишовића 1

w w w .borbolnica.orq.rs

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

w w w .obm .rs

Здравствени центар Неготин

Бадњевска 4

w w w .zcneqotin.orq.rs

Здравствени центар Кладово

Дунавска 1-3

w w w .zckladovo.co.rs

Здравствени центар Зајечар

Расадничка бб

w w w.zczaiecar.com

Здравствени центар Књажевац

4. јули бр. 2

UDravazck(®mts.rs

Здравствени центар Ужице

Милоша Обреновића 17

w w w.zcue.rs

Општа болница Чачак

Чачак, Др Драгише Мишовића 205

w w w .zccacak.rs

08. Шабац

12. Крагујевац

1 3 .Јагодина

14. Бор

15. Зајечар
16. Ужице
17. Чачак

18. Краљево
19. Крушевац

Општа болница Горњи Милановац

Војводе Милана 37

w w w.bolnica-qm .orq

Специјална болница за интерне болести Врњачка
Бања

8. марта 12

w w w .bolnicavb.orq.rs

Општа болница Краљево

Југ Богданова 110

httD://studenica.bloqsDot.rs/

Општа болница Крушевац

Косовска 16

w w w .zckrusevac.orq.rs
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Општа болница Алексинац

Момчила Поповића 144

w w w .zcaleksinac. rs

Клинички центар Ниш

Др Зорана Ћинђића 48

www.kcnis.rs

Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка
Бања"
Специјална болница за психијатријске болести
"Горња Топоница", Ниш
Специјална болница за плућне болести " Озрен",
Сокобања

Српских јунака 2

ww w.radonnb.co.rs

Стевана Синђелића 39,Ниш

www.SDbtooonica.rs

Насеље Озрен

w w w.sbozren.orq.rs

Војна болница Ниш

Булевар др Зорана Ђинђића бб

vb. nis@ m od.gov. rs

21. Прокупље

Општа болница Прокупље

Пасјачка бр. 2

www. boln icaproku Dlie. com

22. Пирот

Општа болница Пирот

Војводе Момчила бб

www.Dibolnica.rs

23. Лесковац

Општа болница Лесковац

Раде Кончара 9

www.bolnicaleskovac.orq

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге 1

ww w.dzvranie.orq

Здравствени центар Сурдулица

Српских владара 111

нема

Специјална болница за плућне болести Сурдулица

Српских Владара бб

нема

Здравствени центар Косовска Митровица

Анри Динана 10

w w w .zckm .ora.rs

Немањина бр. 2

ww w .svetisava.rs

Сокобањска 17a

www.sbcDrn.com

Институт за неонатологију

Краља Милутина 50

www.neonatoloqiia.rs

Специјална болница за рехабилитацију и
ортопедску протетику

Булевар Војводе Путника 7

www.zoD.rs

Специјална болница за болести зависности

Теодора Драјзера бр. 44

www.draizerova.orq.rs

Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"

Хероја Милана Тепића 1

www.ikvbd.com

Михајла Аврамовића 28

ww w.iohbb.edu.rs

Вишеградска 26

www. lazalazarevic. rs

Боривоја Гњатића 52

www.sbib.rs

Др Ђорђа Ковачевића 27

ww w.nefroDatiialaz.orq.rs

20. Ниш

24. Врање

25. Косовска
Митровица

Специјална болница за цереброваскуларне
болести "Свети Сава"
Специјална болница за церебралну парализу и
развојну неурологију

Институт за
ментално
здравље26.
Београд

Институт за ортопедско-хируршке болести
"Бањица"
Клиника за психијатријске болести "др Лаза
Лазаревић"
Специјална болница за интерне болести
Младеновац
Специјална болница за ендемску нефропатију
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Лазаревац
Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије "Др Вукан Чупић"
Институт за онкологију и радиологију Србије,
Београд

Радоја Дакића 6-8

www.im d.ora.rs

Пастерова бр. 14

ww w.ncrc.ac.rs

Институт за реуматологију

Ресавска 69

ww w.reum atoloaiia.ora.rs

Универзитетска дечја клиника

Тиршова бр. 10

w w w .udk.ba.ac.rs

Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса"

Бежанијска Коса бб

www.bkosa.edu.rs

Клиничко-болнички центар "Др Драгиша Мишовић Дедиње"

Хероја Милана Тепипа 1

ww w .draaisam isovic.ba.ac.rs

Клиничко-болнички центар "Земун"

Вукова 9

ww w.kbczem un.rs

Краљице Наталије 62

www.aakfront.ora

Клиничко-болнички центар "Звездара"

Димитрија Туцовића 161

w w w .kbczvezdara.ora

Клинички центар Србије

Пастерова 2

ww w.kcs.ac.rs

Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"

Сокобањска 13

kzotovic(®.verat. net

Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт

27. Нови
Пазар

28. Грачаница

Институт за ментално здравље

Палмотићева 37

verakrneta@ eunet.rs

Институт за медицину рада "Др Драгомир
Карајовић"

Делиградска 29

im rs.olaa.uzur(®am ail.com

Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14

kabinet@ ncrc.ac.rs

Клиника за неурологију и психијатрију за децу и
омладину

др Суботића 6а

nDk.zmai(®eunet.rs

Војно-медицинска академија

Црнотравска 17

w w w .vm a.m od.aov.rs

Општа болница Нови Пазар

Генерала Живковића бр. 1

нема

Клиничко-болнички центар Приштина

нема

нема

Здравствени центар Призрен

нема

нема

Здравствени центар Пећ

нема

нема

Здравствени центар Ђаковица

Н. Фрашери бб

нема

4

ПРИЈ.

29. Гњилане

30. РХ центри
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Специјална болница за рехабилитацију Исток

нема

нема

Здравствени центар Гњилане

нема

нема

Мишарска бр. 1

office(®bukovickabania.co.rs

Бањски трг 12

нема

Краљеве воде бр. 30

ciaota(@ott.rs

Бањски пут бб

нема

Булевар Српских ратника 18

katarina@vrnicisDa.rs

Војводе Мишића бб

S0k0b0lnica(@ 0Den.telek0m.rs

Сокобањска бр. 17

rehabilitaciia(Semail.com

Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка
Бања" Аранђеловац
Специјална болница за рехабилитацију
"Гамзиград"
Специјална болница за болести штитасте жлезде и
болести метаболизма "Златибор"-Чајетина
Специјална болница за прогресивне мишићне и
неуромишићне болести Нови Пазар
Специјална болница за лечење и рехабилитацију
"Меркур" Врњачка Бања
Специјална болница за неспецифичне плућне
болести "Сокобања"
Институт за рехабилитацију Београд
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Назив Добављача: Заједничка понуда LABTEH d.o.o. i REMED d.o.o.
Број
партије

Партија

Назив партије
Редни
број
ставке

Назив
ставке

Произвођач

Заштићени
назив
понуђеног
добра

Јединица
мере

Величина
паковања

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВа

Укупна цена
са ПДВ-ом

Reagensi i potrošni materijal za aparat HORBA 3-DIFF АВХ MICROS CRP 200,MICROS SEMI CRP,
Micros Emi CRP o Micros ES60 (autofill)
Редни
број
ставке

Назив
ставке

Произвођач

Заштићени
назив
понуђеног
добра

Јединица
мере

Величина
паковања

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВа

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

CRP REA

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ CRP Rea

pakovanje

R1x 10,
R2x 10;
R3x20ml

304

28.000,00

8.512.000,00

20%

1.702.400,00

10.214.400,00

2

Minidil

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minidil
LMG

pakovanje

; 20 lit

608

10.500,00

6.384.000,00

20%

1.276.800,00

7.660.800,00

3

Alphalyse

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Alphalyse

pakovanje

0,4 lit

150

15.000,00

2.250.000,00

20%

450.000.00

2.700.000,00

4

Cleaner

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Cleaner

pakovanje

1 lit

704

3.990,00

2.808.960,00

20%

561.792,00

3.370.752,00

5

Minoclair

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minoclair

pakovanje

0,5 lit

248

3.500,00

868.000,00

20%

173.600,00

1.041.600,00

6

Minotrol
Normal

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
16

pakovanje

2,5 ml

14

7.500,00

105.000,00

20%

21.000,00

126.000,00

7

Minotrol low

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
16

pakovanje

2,5 ml

14

7.500,00

105.000,00

20%

21.000,00

126.000,00

1
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8

Minotrol
high

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
16

pakovanje

2,5 ml

14

7.500,00

105.000,00

20%

21.000,00

126.000,00

9

Minilyse

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minilyse
LMG

pakovanje

1I

42

15.000,00

630.000,00

20%

126.000,00

756.000,00

10

Minotrol
CRP
Normal

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
CRP

komad

2,5 ml

90

9.500,00

855.000,00

20%

171.000,00

1.026.000,00

11

Minotrol
CRP high

HORIBA АВХ
SAS ?s HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
CRP

komad

2,5 ml

90

9.500,00

855.000,00

20%

171.000,00

1.026.000,00

12

Minotrol
CRP Low

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
l^ledical

АВХ Minotrol
CRP

komad

2,5 ml

90

9.500,00

855.000,00

20%

171.000,00

1.026.000,00

13

CRP unit
50

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

CRP Unit 50

pakovanje

100 testova

574

29.500,00

16.933.000,00

20%

3.386.600,00

20.319.600,00

14

Lysebio 0,4
I

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medićal

АВХ Lysebio

pakovanje

0,4 I

342

8.500,00

2.907.000,00

20%

581.400,00

3.488.400,00

44.172.960,00

20%

8.834.592,00

53.007.552,00

Укупна цена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВа

Укупна цена
са ПДВ-ом

Укупно за партију 4:
Reagensi i potrošni materijal -Hematološki analizator: АВХ Pentra XL R80. АВХ Pentra 80,Pentra ES
60, Pentra MS CRP

Партија
28

Редни
број
ставке

Назив
ставке

1

Lysebio

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

2

Minoclair

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединица
мере

Величина
паковања

Количина

АВХ Lysebio

pakovanje

11

26

11.500,00 .

299.000,00

20%

59.800,00

358.800,00

АВХ Minoclair

pakovanje

0,51

36

3.500,00

126.000,00

20%

25.200,00

151.200,00

2
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3

Difftrol
Normal

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Difftrol

komad

3ml

58

12.700,00

736.600,00

20%

147.320,00

883.920,00

4

Difftrol High

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Difftrol

komad

3ml

32

12.700,00

406.400,00

20%

81.280,00

487.680,00

5

Difftrol Low

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Difftrol

komad

3ml

32

12.700,00

406.400,00

20%

81.280,00

487.680,00

6

Lysebio

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Lysebio

pakovanje

0.4I

546

8.500,00

4.641.000,00

20%

928.200,00

5.569.200,00

7

Eosinofix

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Eosinofix

pakovanje

11

302

10.000,00

3.020.000,00

20%

604.000,00

3.624.000,00

8

Basolyse II

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Basolyse
; II

pakovanje

11

696

8.200,00

5.707.200,00

20%

1.141.440,00

6.848.640,00

9

Minotrol
CRP
Normal

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
CRP

komad

2.5ml

6

9.500,00

57.000,00

20%

11.400,00

68.400,00

10

Minotrol
CRP High

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
CRP

komad

2.5ml

6

9.500,00

57.000,00

20%

11.400,00

68.400,00

11

Minotrol
CRP Low

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
CRP

komad

2.5ml

6

9.500,00

57.000,00

20%

11.400,00

68.400,00

12

CRP REA

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ CRP Rea

pakovanje

100 testova

176

28.000,00

4.928.000,00

20%

985.600,00

5.913.600,00

13

Diluent

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Diluent

pakovanje

20I

580

18.000,00

10.440.000,00

20%

2.088.000,00

12.528.000,00

!
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14

Fluocyte

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Fluocyte

pakovanje

0.5I

186

3.500,00

651.000,00

20%

130.200,00

781.200,00

15

Minotrol
retic nivo 1

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
Retic

komad

3ml

18

12.500,00

225.000,00

20%

45.000,00

270.000,00

16

Minotrol
retic nivo 2

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
Retic

komad

3ml

18

12.500,00

225.000,00

20%

45.000,00

270.000,00

17

Minotrol
retic nivo 3

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Minotrol
Retic

komad

3ml

18

12.500,00

225.000,00

; 20%

45.000,00

270.000,00

18

Cleaner

HORIBA АВХ
SAS as HORIBA
Medical

АВХ Cieaner

pakovanje

11

776

3.990,00

3.096.240,00

20%

619.248,00

3.715.488,00

35.303.840,00

20%

7.060.768,00

42.364.608,00

Укупно за партију 28:
Reagensi i potrošni materijal za MINDRAV EH 2050B PLUS
Редни
број
ставке

Назив
ставке

1

REAGENS
A

Suzhou Mindray
Scientific Co.,
Ltd.

2

REAGENS
B

Suzhou Mindray
Scientific Co.,
Ltd.

Партија
79

EH-20 Series
Fully
Automatic
Urinary
Sediment
Analysis
System
REAGENT A
EH-20 Series
Fully
Automatic
Urinary
Sediment
Analysis
System
REAGENTB

Јединица
мере

Величина
паковања

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВа

Укупна цена
са ПДВ-ом

pakovanje

5L

35

23.000,00

805.000,00

20%

161.000,00

966.000,00

pakovanje

5L

50

23.000,00

1.150.000,00

20%

230.000,00

1.380.000,00
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3

CLEANSE
R

Suzhou Mindray
Scientific Co.,
Ltd.

EH-20 Series
Fully
Automatic
Urinary
Sediment
Analysis
System
CLEANSER

4

TRAKICE
ZA URIN

Suzhou Mindray
Scientific Co.,
Ltd.

U-11 Urinalysis
Reagent Strips

pakovanje

50ml

30

5.800,00

174.000,00

20%

34.800,00

208.800,00

pakovanje

100 komad

37

1.600,00

59.200,00

20%

11.840,00

71.040,00

2.188.200,00

20%

437.640,00

2.625.840,00

Укупно за партију 79:
Reagensi i potrošni materijal za aparat gasni analizator ABL80 Basic, ABL90 FLEX
Редни
број
ставке

1

2
Партија
92
3

4

5

6

Назив
ставке
Sensor
cassette
SC90
300analiza/
30 dana
Sensor
cassette
SC90
600analiza/
30 dana
Sensor
cassette
SC90
900analiza/
30 dana
Solution
Pack SP 80
(for BASIC)
ABL90
FLEX
Solution
pack
Thermal
paper, 8
rolls

Јединица
мере

Величина
паковања

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ ПДВа

Укупна цена
са ПДВ-ом

Radiometer
Medical ApS

Sensor
Cassette SC90

pakovanje

300analiza

80

93.000,00

7.440.000,00

20%

1.488.000,00

8.928.000,00

Radiometer
Medical ApS

Sensor
Cassette SC90

pakovanje

600analiza

72

177.000,00

12.744.000,00

20%

2.548.800,00

15.292.800,00

Radiometer
Medical ApS

Sensor
Cassette SC90

pakovanje

900analiza

128

180.000,00

23.040.000,00

20%

4.608.000,00

27.648.000,00

Radiometer
Medical ApS

BASIC
Solution Pack

komad

1 komad

34

22.000,00

748.000,00

20%

149.600,00

897.600,00

Radiometer
Medical ApS

Solution Pack
SP90

komad

1 komad

564

29.000,00

16.356.000,00

20%

3.271.200,00

19.627.200,00

Radiometer
Medical ApS

Thermal paper,
8 rolls

pakovanje

8 rolni

42

5.000,00

210.000,00

20%

42.000,00

252.000,00

5
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7

thb
Calibrator

Radiometer
Medical ApS

tHb calibration
Solution

pakovanje

2mLx4

10

9.000,00

90.000,00

20%

18.000,00

108.000,00

8

Flush
device

Radiometer
Medical ApS

Flush device

komad

špric sa
crevom i
adapterom

4

1.100,00

4.400,00

20%

880,00

5.280,00

9

Inlet gasket

Radiometer
Medical ApS

Inlet gasket
with holde

komad

komad

10

12.500,00

125.000,00

20%

25.000,00

150.000,00

Radiometer
Medical ApS

BASIC Sensor
Cassettes

pakovanje

50 analiza

10

98.000,00

980.000,00

20%

196.000,00

1.176.000,00

Radiometer
Medical ApS

ABL 80 FLEX
Sensor
Cassettes

pakovanje

300 analiza

10

65.600,00

656.000,00

20%

131.200,00

787.200,00

Radiometer
Medical ApS

BASIC Sensor
Cassettes

pakovanje

100 analiza

10

70.000,00

700.000,00

20%

140.000,00

840.000,00

Radiometer
Medical ApS

ABL 80 FLEX
Sensor
Cassettes

pakovanje

300 analiza

10

75.000,00

750.000,00

20%

150.000,00

900.000,00

Radiometer
Medical ApS

BASIC Sensor
Cassettes

pakovanje

300 analiza

10

80.000,00

800.000,00

20%

160.000,00

960.000,00

Radiometer
Medical ApS

BASIC Sensor
Cassettes

pakovanje

50 analiza

10

41.510,00

415.100,00

20%

83.020,00

498.120,00

Radicmeter
’ Medicaf ApS

ABL 80 FLEX
Sensor
Cassettes

pakovanje

300 analiza

10

89.850,00

898.500,00 :

: 20%

179.700,00

1.078.200,00 ^

Radiometer
Medical ApS

BASIC Sensor
Cassettes

pakovanje

100 analiza

50

79.500,00

20%

795.000,00

4.770.000,00

10

11

12

13

14

15

16

17

Senzor
kaseta (SC
80 50/30
full + lac)
Senzor
kaseta (SC
80 300/15
full, no GLU
, no qc3
Senzor
kaseta (SC
80
100/60full)
Senzor
kaseta (SC
80 300/30
full, no glu,
no qc3)
Senzor
kaeta (SC
80 300/60
BG/hct)
Senzor
kaseta (SC
80 50/60
full)
Senzor
kaseta (SC
80 300/30
bg/Hct no
qc3)
Senzor
kaseta (SC
80 100/30
full + Lac

3.975.000,00

6
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18

19

20

21

22

23

24

25

for ABL 80
FLEX ,
BASIC)
Senzor
kaseta (SC
80 200/30
full+Lac for
ABL80
FLEX ,
BASIC)
Solution
Pack SP 80
(for FLEX)
Solution
Pack SP 80
(for
BASIC+LA
C)
Printer
Papir 6 rolls
S7170
OUALICHE
K, LEVEL 1
HEMATOC
RITAND
METABOLI
TE
S7430
OUALICHE
K 4+
LEVEL 1
S7180QUA
LICHECK,
level 2
Hematocrit
and
Metabolite
S7450
OUALICHE
CK4+, level
3

;

:

i
Radiometer
Medical ApS

BASIC Sensor
Cassettes

pakovanje

200 analiza

10

100.000,00

1.000.000,00

20%

200.000,00

1.200.000,00

Radiometer
Medical ApS

ABL 80 FLEX
Solution Pack

komad

1

10

12.800,00

128.000,00

20%

25.600,00

153.600,00

Radiometer
Medical ApS

ABL 80 FLEX
Solution Pack

komad

1

10

25.000,00

250.000,00

20%

50.000,00

300.000,00

Radiometer
Medical ApS

Printer paper

pakovanje

6 rolni

10

5.000,00

50.000,00

;20%

10.000,00

60.000,00

Radiometer
Medical ApS

Oualicheck

pakovanje

30 ampula

10

17.700,00

177.000,00

20%

35.400,00

212.400,00

Radiometer
Medical ApS

Oualicheck

pakovanje

30 ampula

10

20.200,00

202.000,00

20%

40.400,00

242.400,00

Radiometer
Medical ApS

Oualicheck

pakovanje

30 ampula

1

17.700,00

17.700,00

20%

3.540,00

21.240,00

Radiometer
Medical ApS

Qualicheck

pakovanje

30 ampula

1

22.500,00

22.500,00

20%

4.500,00

27.000,00

7
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

S7440
OUALICHE
К 4+
LEVEL2
Senzor
kaseta
(SC90
1200/30)
Solution
Pack SP90
XL
ABL90
FLEX clot
catcher,
box off 250
pcs
Clintubes
80x140
mikrolit
Pico 70
22gx32 mm
Arteribal
blood
sampler w.
22g х 32
mm needle,
1,5 ml
Pico 50
Arterial
blood
sampler, 2
ml
Safe Pico
Arterial
blood
sampler
safeCLINIT
UBES
plastic
capillaries
100 jjL

Radiometer
MedicalApS

Oualicheck

pakovanje

30 ampula

108

22.500,00

2.430.000,00

20%

486.000,00

2.916.000,00

Radiometer
Medical ApS

Sensor
Cassette SC90

pakovanje

1200
analiza

1

225.000,00

225.000,00

20%

45.000,00

270.000,00

Radiometer
MedicalApS

Solution Pack
SP90

komad

1

1

42.000,00

42.000,00

20%

8.400,00,

50.400,00

Radiometer
Medical ApS

ABL90 FLEX,
Clot catcher

pakovanje

250
komada

20

7.800,00

156.000,00

20%

31.200,00

187.200,00

Radiometer
Medical ApS

CLINITUBES

pakovanje

250
komada

2

14.900,00

29.800,00

20%

5.960,00

35.760,00

Radiometer
Medical ApS

PIC070

pakovanje

100 komad

10

30.000,00

300.000,00

10%

30.000,00

330.000,00

Radiometer
Medical ApS

Pico50 Arterial
Blood
Sampler,
Aspirator

pakovanje

100 komad

10

8.000,00

80.000,00

10%

8.000,00

88.000,00

Radiometer
Medical ApS

safePICO

pakovanje

100 komad

10

22.000,00

220.000,00

10%

22.000,00

242.000,00

Radiometer
Medical ApS

safeCLINITUB
ES

pakovanje

250
komada

57

15.000,00

855.000,00

20%

171.000,00

1.026.000,00
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35

36

safeCLINIT
UBES
plastic
capillaries
85 mL
CLINITUBE
S 5 vials of
75 mL

Radiometer
Medical ApS

safeCLINITUB
ES

pakovanje

250
komada

2

20.000,00

40.000,00

20%

8.000,00

48.000,00

Radiometer
Medical ApS

CLINITUBES

pakovanje

100
komada

4

25.500,00

102.000,00

20%

20.400,00

122.400,00

15.191.800,0
91.450.800,00
0
УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-а 157.924.000,00

Укупно за партију 92:

76.259.000,00

ИЗНОС ПДВ-а

31.524.800,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом

189.448.800,00
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КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/__________________ , /адреса/________________ .
/име и презиме лица које га заступа/_____________________________
Матични број: ХХХХ
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)

ДОБАВЉАЧ:
Заједничка понуда LABTEH d.o.o., ул. Генерала Михаила Недељковића бр. 87, из
Београда, кога заступа директор Зоран Милић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 07473575
ПИБ:101672681
Број рачуна: 160-318324-69 који се води код Banca Intesa A.D.
и
REMED d.o.o., ул. Узун Миркова бр. ЗА, Београд, кога заступа директор Предраг Шевић,
Матични број: 20315776
ПИБ: 105135889
Број рачуна: 155-23836-88 који се води код Halkbanke A.D.
(у даљем тексту: Добављач)

Д а н а __.__.____ . године закључују

УГОВОР БР.ХХХ
за добра за осигурана лица Фонда
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ЗА ПАРТИЈУ/Е_______
К П П ____________

1.
1.1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1

да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне
набавке Реагенси, изузев за трансфузију, број јавне набавке: 404-1-110/20-4,

1.1.1. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач, закључили Оквирни
споразум бр. 35-13/20 од Ћ Ш .2020. године (даље: Оквирни споразум), на основу
Одлуке број 404-1-4/20-64 од 15^04.2020. године;
1.1.2. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом;
1.2.
2.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе Оквирног
споразума.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1.

Предмет уговора је куповина и испорука реагенаса, наведених у Спецификацији
материјала са ценама, која се налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.

2.2.

Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.
1
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3.
3.1.

А И И Л /П П
4 U 4 - I - I

Л П Л

Л

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у Спецификацији материјала са ценама
из члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.

3.2.

Фонд плаћа у име и за рачун Купца, испоручене количине по уговореним јединичим ценама,
увећаним за износ ПДВ-а, у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.

3.3.

Добављач је у обавези да за испоручена добра један примерак отпремнице и фактуре,
односно отпремнице - фактуре достави у електронској форми надлежној филијали
Републичког фонда, и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија
документација" и у електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким
упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег
управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.

3.4.

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у скпаду са чланом 4а.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину и
поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења
и садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр.7/18).

3.5.

Обавезе које доспевају унареднојгодини биће реализоване највише до износа средстава
која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

3.6.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у Спецификацији
материјала са ценама из члана 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи
динара.

4.

ИСПОРУКА

4.1.

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.

4.2.

Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добара, која је наведена у
Спецификацији материјала са ценама из члана 2. овог уговора, испоручити Купцу према
потребама Купца, и то у року од најдуже 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева
Купца.

4.3.
4.4.
5.

Место испоруке ј е _____________(унети место испоруке).
Уз сваку испоруку Добављач ће доставити
овлашћеног лица Купца.

отпремницу Купцу,

потписану од

стране

УГОВОРНА КАЗНА

5.1.

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу
уговорну казну од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је
прекорчио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара
испоручених са закашњењем.

5.2.

Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Купац може да тражи накнаду
стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.

6.

ВИША СИЛА

6.1.

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)
часа.

6.2.

Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли
бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне
катастрофе (земљотреси,
пожари,
поплаве),
експлозије, транспортне несреће,
2
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императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша
сила.
7.
7.1.

СПОРОВИ
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају
да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност
Привредног суда у Београду.

8.

РАСКИД УГОВОРА

8.1.

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може
да раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да се
уговор раскида за поједину партију, за преостале партије уговор остаје на снази Раскид
уговора захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 15 (петнаест) дана.

8.2.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

8.3.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овогчлана може да изврши само уговорна
страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

8.4.
9.

Уговорна страна која је раскинула уговор је
од 7 (седам) дана.

у обавези да о истом обавести Фонд, у року

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

9.1.

Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до
измене назива, произвођача, односно престанка производње и слично, добра које је
предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз достављање
одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2.

У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему
одговара захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог
добра по цени која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење
стручне комисије Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан
случај.

9.3.

Измене и допуне уговора могуће су и у случају више силе предвиђене уговором, у случају
измене прописа Фонда који регулишу област која је предмет уговора и у другим
случајевима у скпаду са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

9.4.

10.

У ситуацији из тачке 9.1, 9.2 и 9.3, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а
на основу претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда
за здравствено осигурање и Добављача.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

10.1.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.

11.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

11.1.

Овај уговоо ie сачињен v
(
свакој уговорној страни vpv^viv по

(

) истоветних поимеока на сопском
) примерка.

ie3HKv.

од кошх се

11.2.

Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 - Спецификација материјала са ценама.

11.3.

Саставни део овог уговора је прилог бр. 2 - Образац КВИ, који садржи податке за
квартално извештавање, у скпаду са чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
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ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА ЗА КОЈЕ КУПАЦ НЕМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПРУЖАЊУ И
ФИНАНСИРАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА СА
ФОНДОМ
ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
ЈН бр. 404-1-110/20-4
КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/__________________ , /адреса/________________ ■
/име и презиме лица које га заступа/_____________________________
Матични број: ХХХХ
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)

ДОБАВЉАЧ:
Заједничка понуда LABTEH d.o.o., ул. Генерала Михаила Недељковића бр. 87, из
Београда, кога заступа директор Зоран Милић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 07473575
ПИБ:101672681
Број рачуна: 160-318324-69 који се води код Banca Intesa A.D.
и
REMED d.o.o., ул. Узун Миркова бр. ЗА, Београд, кога заступа директор Предраг Шевић,
Матични број: 20315776
ПИБ: 105135889
Број рачуна: 155-23836-88 који се води код Halkbanke A.D.
(у даљем тексту: Добављач)
Д а н а __.__.____ . године закључују

УГОВОР БР.ХХХ
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
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ЗА ПАРТИЈУ/Е_______

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1.

Купац и Добављач у уводу констатују:

1.1.1

да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне
набавке Реагенси, изузев за трансфузију, бројјавне набавке: 404-1-110/19-64,

1.1.2

да је Републички фонд за здравствено осигурање закључио оквирни споразум са
добављачима који су поднели заједничку понуду Labteh d.o.o. и Remed d.o.o., на основу
Одлуке бр. 404-1-4/20-64 од$8 Р 1 .2020. године,

1.1.3

да овај уговор о јавној набавци закључују у скпаду са оквирним споразумом бр. 35-13/20
од ‘А р^ .2020. године,

1.2.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума
из става 1. овог члана Уговора.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
2.1. Предмет уговора је куповина реагенаса, наведених у Спецификацији материјала са ценама, која
се налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.
1
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2.2. Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости реализује овај уговор.
3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ
3.1.

Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у члану 2. овог уговора које одговарају
ценама из оквирног споразума бр. 35-13/20 о д __.__.2020. године.

3.2

Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичим ценама, увећаним за износ ПДВа, у року од 45 дана од дана пријема фактуре.

3.3.

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4а.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину и поступку
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржаја
централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр.7/18).

3.4.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која
ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

3.5.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у члану 2. овог
уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи_______________ динара.

4. ИСПОРУКА
4.1.

Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добара, из члана 2. овог уговора
испоручити Купцу према потребама Купца, и то у року од најдуже 5 (пет) дана од дана пријема
писменог захтева Купца.

4.2. Место испоруке ј е _____________(унети место испоруке).
4.3. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.
5. УГОВОРНА КАЗНА
5.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу уговорну
казну од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је прекорчио рок
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са
закашњењем.
5.2

Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Купац може да тражи накнаду
стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.

6. ВИША СИЛА
6.1 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)
часа.
6.2. Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу предвидети,
који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од
стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне катастрофе
(земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне одлуке органа
власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
7. СПОРОВИ
7.1 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се
спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног
суда у Београду.
8. РАСКИД УГОВОРА
8.1. У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да
2

ПРИЛОГ 4 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА ЗА КОЈЕ КУПАЦ НЕМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПРУЖАЊУ И
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ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
ЈН бр. 404-1-110/20-4
раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем, уз раскидни рок од
15 (петнаест) дана.
8.2. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које cei понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.
8.3. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само уговорна
страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
8.4. Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд, у року од 7
(седам) дана.
9. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
9.1. Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до
измене назива, произвођача, односно престанка производње и слично, добра које је предмет
овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће
документације од стране Добављача.
9.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара
захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог добра по цени
која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије
Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан случај.
9.3. Измене и допуне уговора могуће су и у случају више силе предвиђене уговором, у случају
измене прописа Фонда који регулишу област која је предмет уговора и у другим случајевима у
скпаду са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
9.4. У ситуацији из тачке 9.1, 9.2 и 9.3, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а на
основу претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за
здравствено осигурање и Добављача.
10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
10.1 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
11.1 Овај уговор је сачињен у __( ________ ) истоветних примерка на српском језику, од којих се
свакој уговорној страни уручују п о __( ______) примерка.
11.2. Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 - Спецификација материјала са ценама.
11.3. Саставни део овог уговора је прилог бр. 2 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално
извештавање, у складу са чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, брг124/12, 14/15 и 68/15).
_
.
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BECGIiAD, Uzua Mir№va ЗА

SPORAZUM O ZAJEDNICKOM NASTUPANJU

zaključen dana 26.03.2020. godine u Beogradu između:

1. Preduzeća: LABTEH d.o.o. iz Beograda, ul.Generala Mihaila Nedeljkovića 87 Beograd, matični broj 07473575, PIB 101672681 , koga zastupa direktor Dr med Zoran
Milić (u daljem tekstu: LABTEH) - vodeći član grupe ponuđača i nosilac posla;
2. Preduzeća: RECIPE MEDICAL SUPPLIES d.o.o. iz Beograda, ul. Uzun Mirkova
br.3a - Beograd, matični broj 20315776, PIB 105135889, koje zastupa direktor Dr
Predrag Šević (u daljem tekstu: REMED) - član grupe ponuđača.

Sporazumne strane ovim Sporazumom regulišu zajedničko nastupanje u podnošenju zajedničke
ponude za nabavku dobara - REAGENSI, IZUZEV ZA TRANSFUZIJU (javna nabavka
br. 404-1-110/20-4), koja je u otvorenom postupku po partijama raspisana od strane
REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, ul. Jovana Marinovića
br.2, Beograd (u daljem tekstu Naručilac). Sporazumne strane imaju nameru da isporuku
dobara realizuju kao zajedničku ponudu (Zajednička ponuda-grupa ponuđača) obzirom da
poseduju odgovarajuće reference, materijalne, tehničko-tehnološke i kadrovske resurse kao i
odgovarajuće dozvole predviđene zakonskim propisima. Sporazumne strane su se saglasile u
sledećem:
Clan 1.
1.1.

Sporazumne strane snose odgovomost neograničeno i solidamo prema Naručiocu.
Clan 2.

2.1.

Svaka strana snosiće svoje troškove u odnosu na pripremu, izradu i podnošenje ponude i
eventualnog zaključenja Ugovora za ispomku dobara - reagenasa.

2.2.

Sve informacije koje strane razmenjuju tokom pripreme zajedničke ponude će držati u
strogoj tajnosti osim ako se sporazumno ne dogovore drugačije.

Član 3.
3.1.

Sporazumne strane su saglasne da LABTEH bude nosilac posla i da kao nosilac posla:
• podnese i potpiše zajedničku ponudu za partije 4, 28, 79, i 92, iz predmetnog
otvorenog postupka,
•
zastupa i predstavlja Grupu ponuđača pred Namčiocem, kao i da prima pismena
obaveštenja od Naručioca,
1

•
•
•

potpiše okvimi sporazum i eventualne anekse sa Naručiocem, ako zajednička
ponuda bude izabrana kao najpovoljnija,
u slučaju potrebe, podnese zahtev za zaštitu prava ponuđača u svim fazama
postupka ove javne nabavke,
da u ime Grupe ponuđača izmeni, dopuni i opozove zajedničku ponudu, sve u
skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

3.2.

Potpisnici ovog sporazuma imenuju Labteh d.o.o. kao Nosioca zajedničke ponude i
ovlašćuje ga da uz prethodno odobrenje i saglasnost Potpisnika sporazuma, zastupa i
obaveže Potpisnike sporazuma pred Naručiocem, i to u svim fazama javne nabavke:
priprema zajedničke ponude, potpisuje obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (osim
obrazaca br. 5, br. 6 i br. 9. ) potpisivanje obrazaca zajedničke ponude i druge
konkursnom dokumentacijom zahtevane dokumentacije, predaja zajedničke ponude
Naručiocu do krajnjeg roka za predaju ponuda i potpisivanje okvimog sporazuma.

3.3.

Sporazumne strane su saglasne da ako zajednička ponuda bude izabrana kao
najpovoljnija, po partijama navedenim u Članu 3., Tačka 3.1., ovog Ugovora, REMED
ima ekskluzivno pravo potpisivanja pojedinačnih Ugovora, naplate po računima za izdata
predmetna dobra, kao i snabdevanja Korisnika reagensima i potrošnim materijalom u
zdravstvenim ustanovama, za aparate koje Korisnici imaju u posedu ili na korišćenju, i to
za:
Zdravstveni centar Vranje, Jovana Jankovića
Lunge 1, Vranje
Zdravstveni centar Knjaževac, 4. Jula br.2.
Knjaževac
К1 inički centar Voivodine, Hajduk Veljkova
1, Novi Sad
Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30,
Kraguj evac
Opšta bolnica Bor, Dr Dragiše Mišovića 1,
Bor
Opšta Bolnica ,,dr Aleksa Savić“ Prokuplje,
Pasjačka 2, Prokuplje
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i
detetea „dr Vukan Čupić“, Radoja Dakića 68, Beograd
Institut za kardiovaskularne bolesti
Vojvodine, Put doktora Goldmana 4,
Srcmska Kamcnica
Opšta bolnica Loznica, Bolnička 65,
Loznica

Micros CRP 200 - 4 aparata, Mindray
Micros CRP 200
Microsemi CRP 200, Pentra 60
Radiometar - ABL 80
Microsemi CRP
Microsemi CRP
Radiometar - ABL 90

Microsemi CRP 200

Pentra 80, Microsemi CRP 200

Član 4.
4.1

Sporazumne strane su saglasne da LABTEH pribavi traženo sredstvo obezbeđenja za
ozbiljnost ponude (blanko menica), a ukoliko Naručilac bude prihvatio njihovu
2

zajedničku ponudu LABTEH će pribaviti i tražena sredstva obezbeđenja za dobro
izvršenje posla (bankarska garancija ili blanko menica).
4.2

Troškove vezane za pribavljanje sredstava obezbeđenja obe članice Sporazuma snose
prema svom učešću u poslu, koje je defmisano čl. 5 ovog Sporazuma.

Član 5.
5.1

Obaveze sporazumnih strana po pitanju izvršenja okvimog sporazuma /ugovora
sledeće:

su

- LABTEH - da pribavi reagense koji su predmet javne nabavke Naručioca iz
proizvodnog programa proizvođača: HORIBA АВХ iz Francuske, RADIOMETER iz
Danske i MINDRAY iz Kine, da iste skladišti i čuva do dana isporuke u magacin člana
grupe - REMED, u rokovima neophodnim za blagovremena postupanja prema
Naručiocu. LABTEH je takođe obavezan da pribavi svu potrebnu dokumentaciju shodno
odredbama Zakona o medicinskim sredstvima, Pravilnika o registraciji medicinskih
sredstava i drugih akata neophodnih po važećim propisima Rep.Srbije, a koji se odnose
na trgovinu i promet medicinskim sredstvima;
- REMED da predmetne reagense skladišti, čuva po propisima i isporučuje
Naručiocu, odnosno Korisniku usluga / Zdravstvenoj ustanovi, u ugovorenim rokovima, a
po specifikaciji, vrsti i u traženoj količini.

Član 6.
6.1.

Obe sporazumne strane se obavezuju da ne učestvuje u podnošenju druge ponude po
raspisanoj predmetnoj javnoj nabavci za partije navedene u članu 3 ovog Ugovora.

Član 7.
7.1.

Sporazumne strane zadržavaju svoju organizacionu samostalnost i pravni subjektivitet.
Grupa ponuđača nema svojstva pravnog lica, već predstavlja dobrovoljno udruživanje
navedenih članova radi postizanja ciljeva utvrđenih ovim Sporazumom.
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Č la n 8.

8.1.

U slučaju da Ugovor o isporuci dobara bude zaključen sa Naručiocem, sporazumne strane
su saglasne da ukoliko neka od sporazumnih strana nije u mogućnosti da ispuni svoju
obavezu prema Naručiocu, u obavezi je da blagovremeno obavesti drugog učesnika u
poslu, kako bi preuzeo sve ugovorene obaveze prema Naručiocu.

8.2.

Ukoliko po tom Ugovoru bude podnet odštetni zahtev jednoj ili obema sporazumnim
stranama, postupiće se na sledeći način:
a) ako je isključivi osnov takvog odštetnog zahteva radnja ili propust jedne od
sporazumnih strana, ta strana će sama u potpunosti nadoknaditi štetu;
b) ako je osnov takvog odštetnog zahteva u radnji ili propustu obe sporazumne strane,
one će zajednički nadoknaditi štetu prema doprinosu i njenom nastanku;
c) ako se šteta ne može ni jednoj sporazumnoj strani pripisati, a budu obavezne da je
nadoknade, naknadu će izvršiti prema odnosu koji vrednost njihovih delova ima u odnosu
na vrednost celog posla.

Clan 9.
9.1.

Ovaj Sporazum će važiti do:
• ispunjenja ugovora o isporuci dobara, ukoliko bude zaključen, isplate svih iznosa
koje Naručilac duguje i raspodele primljenih iznosa stranama u skladu sa ovim
Sporazumom;
9 гсзснја svih odstetnih zahteva Naručioca, ргеша stranama iz pnvremcnog
udruženja (po ugovoru o isporuci dobara), ako ih bude, i raspodele eventualne
naknade štete među stranama, saglasno ovom Sporazumu;
• rešenja svih odštetnih zahteva strana iz privremenog udruženja prema Naručiocu
(po ugovoru o isporuci uobara), ako lh bude, l raspodele pnm ljene surne
stranama, na ime obeštećenja, saglasno ovom Sporazumu.

Član 10.
10.1.

Ovaj Sporazum ce biti raskinut:
• u
slučaju da zajednička Ponuda ne bude prihvaćena od strane Naručioca;
• u
slučaju da se javna nabavka obustavi od strane Naručioca;
• u slučaju likvidacije, pre eventualnog potpisivanja ugovora o isporuci dobara sa
Naručiocem.

Član 11.
11.1.

Svi sporovi koji mogu nastati u vezi sa ovim Sporazumom, sporazumne strane su
saglasne da reše mirnim putem.
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U slučaju da se nastali spor ne može rešiti mirnim putem, isti će se rešiti pred nadležnim
sudom u Beogradu.

Član 12.
12.1.

Ovaj Sporazum stupiće na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica
sporazumnih strana.

Član 13.
13.1.

Ovaj Sporazum je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka na srpskom jeziku, od kojih svaka
sporazumna strana zadržava po 1 (jedan) primerak, a 1 (jedan) primerak se dostavlja
Naručiocu uz zajedničku ponudu.
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