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НАРУЧИЛАЦ:

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

ДОБАВЉАЧ:
Austroline d.o.o., из Београда, ул. Толстојева бр. 20А, кога заступа директор Вера Митровић
Матични број: 17240323 
ПИБ: 102009324 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана^?. 1. 2022 . године закључују

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ ЗА ТРБУШНУ АОРТУ ЗА ЛЕЧЕЊЕ

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Фонд и Добављач констатују да су дана 04.02.2022. године, након спроведеног поступка за 

јавну набавку Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за лечење анеуризми врата краћег од 
10мм, бр. 404-3-110/22-2, закључили Оквирни споразум бр. 16-1/22, (у даљем тексту: Оквирни 
споразум) и Анекс Оквирног споразума бр. 16-1/22, од 09.06.2022. године, за период од 12 (дванаест) 
месеци рачунајући од дана потписивања.

У складу са тачком 2.8. Оквирног споразума количина добара која су предмет Оквирног 
споразума наведених у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2) је оквирна количина за 
потребе купаца за период важења оквирног споразума.

Приликом реализације Оквирног споразума, утврђено је да потребе здравствених установа 
премашују оквирну количину дефинисану у Прилогу 2 Оквирног споразума.

Чланом 13.3 Оквирног споразума, дефинисано је да су измене и допуне оквирногспоразума 
могуће су у скпаду са чланом 158. - 161. Закона о јавним набавкама, о чему ће се сачинити Анекс 
оквирног споразума.

Имајући у виду да је у скпаду са чланом 158. Закона о јавним набавкама потреба за изменом 
оквирног споразума настала због околности које савестан наручилац није могао да предвиди, и да 
се изменом не мења природа уговора, вредност оквирног споразума може да се повећа али не више 
од 50% вредности првобитног оквирног споразума.

Како би се обезбедио континуитет у снабдевању здравствених установа које су корисници 
Оквирног споразума, добром које је предмет истог, до истека периода важења Оквирног споразума 
и обезбеђивања предметног добра у новом поступку јавне набавке, уговорне стране су сагласне да 
приступе закључењу Анекса II Оквирногспоразума којим се у скпаду са чланом 158. Закона о јавним 
набавкама, повећава вредност оквирног споразума за 30% у односу на вредност првобитно 
закљученог оквирног споразума.

Стране у споразуму су сагласне да се због измене вредности Оквирног споразума не врши 
измена количине наведене у Прилогу 2 Оквирног споразума, имајући у виду да је иста оквирна за 
период важења Оквирног споразума, и да укупна уговорена количина добра, у скпаду са тачком 2.8 
Оквирног споразума, зависи од потреба Купаца и може се разликовати од количине наведене у

АНЕКС II ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 16-1/22

АНЕУРИЗМИ ВРАТА КРАЋЕГ ОД 10ММ 
БР.ЈН 404-3-110/22-2
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Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), али да се у Прилогу 2 бришу колоне „Укупна цена 
без ПДВ-а“ , „Износ ПДВ-а“ и „Укупна цена са ПДВ-ом“, као и редови ,,Укупна вредност оквирног 
споразума без ПДВ-а“,“Износ ПДВ-а“ и ,,Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом“ и да се 
вредност споразума дефинише самим споразумом.

У Оквирном споразуму, врши се измена члана 6. „ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА" 
тако да исти гласи: ,,Укупна вредност овог споразума износи 4.265.983,80 динара без ПДВ-а, 
односно 4.695.036,45 динара са ПДВ.“

Члан 2.

Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 16-1/22 од 04.02.2022. године и Анекса оквирног 
споразума бр. 16-1/22 од 09.06.2022. године, остају на снази онако како гласе.

Члан 3.

Овај Анекс II 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 II оквирног споразума је:

Прилог 2 Оквирног споразума - Спецификација материјала са ценама

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО Austroline d.o.o.

Члан 1.

ОСИГУРАЊЕ



Прилог 2 Оквриног споразума - Спецификација материјала са ценом

Јавна набавка - Ендоваскуларни графтови за трбушну аорту за лечење анеуризми врата краћег од 10мм,

ЈН 404-3-110/22-2

Назив добављача: Austroline d.o.o.

Предмет набавке НАЗИВ СТАВКЕ ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ 
ПОНУЂЕНОГ ДОБРА КАТАЛОШКИ БРОЈ ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА

MEPE
колич-

ИНА
ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА СТОПА ПДВ-А

Ставка 1 Тело стент 
графта

Endurant lls Stent Graft 
System -Bifurcated ESBFxxxxCxxxEE Medtronic, SAD комад 3 515.498,00 10%

Ендоваскуларни 
графтови за трбушну 

аорту за лечење 
анеуризми врата краћег 

од10мм

Ставка 2 Наставак

Endurant II Stent Graft 
System -Contralateral 

Limb/lliac 
Extension/AorticExtension

ETLWxxxxCxxxEE;

ETLWxxxxCxxEE;

ETEWxxxxCxxEE;

ETCFxxxxCxxEE

Medtronic, SAD комад 9 124.017,00 10%

Ставка 3 Балон катетер Reliant Stent Graft 
Balloon Catheter AB46 Medtronic, SAD комад 3 6.293,00 20%

Ставка 4

Покривени
балоном

експандирајући
стент

E-Ventus ВХ stent 91BX****L-00 Jotec GmbH, 
Nemačka комад 3 200.000,00 10%


