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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
Реагенси, изузев за трансфузију, бр. ЈН 404-1-110/20-4 за треће тромесечје

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за потребе
здравствених установа из Плана мреже, спровео јавну набавку Реагенаса, изузев за трансфузију, бр. ЈН
404-1-110/20-4, на основу које је дана 24.04.2020. године закључио оквирне споразуме са изабраним
добављачима за партије 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207,
208, 210, 211, 212, 213, 214, 215 и 216 и дана 04.05.2020. године за партије 76, 86, 87, 88, 89 и 125 са
изабраним добављачима и то за период од 12 (дванаест) месеци, о чему су здравствене установе
обавештене Инструкцијом бр. 404-1-4/20-69 од 05.05.2020. године и Допуном Инструкције бр. 404-1-4/2070 од 06.05.2020. године у вези закључивања уговора.
У скпаду са наведеним инструкцијама је, поред осталог, одређено да су здравствене установе у
обавези да на основу оквирних споразума закључених након спроведеног предметног поступка јавне
набавке, уговоре закључују на количине неопходне за период од три месеца, узимајући у обзир
расположива финаснијска средства.
Имајући у виду да је друго тромесечје истекло, обавештавамо Вас да здравствене установе из
Плана мреже, могу приступити закључењу уговора за количине које су им неопходне за наредно
тромесечје, с тим да си исте у обавези да угововоре закључују на количине дате у табели Расподела
по здравственим установама за треће тромесечје, која је као прилог ове инструкције објављена на
интернет страници Републичког фонда у делу Јавне набавке за 2020. год./Оквирни споразуми
2020./Реагенси изузев за трансфузију, бр. ЈН 404-1-110/20-4.
Количине наведене у табели - расподела по ЗУ су дате за период од 3 месеца, односно за
наредна три месеца и исте су утврђене на основу анализе података о уговореним, испорученим и
утрошеним количинама.
Количине наведене у расподели су максималне количине за период од 3 (три) месеца, а које
здравствене установе могу да уговоре у складу са овом инструкцијом.
Уколико здравствене установе имају потребе за реагенсима који нису обухваћени
наведеном расподелом или нису опредељене потребне количине истих, у циљу ажурирања
објављене расподеле неопходно је да доставе захтев за сагласност за уговарање уз образложење,
узимајући у обзир стање залиха и планирану потрошњу, расположива средства као и ажурирану
табелу за извештавање које садрже податке о уговореним, испорученим и утрошеним количинама,
и то електронским путем искључиво на адресу 5аа1азп051Ј2и@гЈ20.г5.
Захтев мора да садржи додатне количине, уз образложење истих.
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Посебно напомињемо да ће, у циљу давања сагласности за закључивање уговора за
додатне количине, за наведене партије, Републички Фонд вршити праћење реализације уговора,
закњучених 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.
Приликом закључивања уговора, као и извештавања о реализацији уговора потребно је у свему
поступити у складу са горе наведеним инструкцијама.
Такође, за сва даља питања и информације, потребно је обраћати се е-таПот, искључиво на
адресу сјп.геадеп5ј@ |ј20.гз .
Филијала је у обавези да проследи ову инструкцију електронским путем свим здравственим
установама секундарног и терцијарног нивоа из Плана мреже са свог подручја, изузев Института за
јавно здравље, које у пружању здравствене заштите користе добра који су предмет ове јавне
набавке.

С поштовањем,
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