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ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 71-2/15

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ У КУЋНИМ УСЛОВИМА

Уводне напомене и констатације:

Републички фонд и Добављач у уводу констатују:
1) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног
поступка јавне набавке бр. 404-1-110/15-64,
2) да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу
са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној
документацији за јавну набавку бр. 404-1-110/15-64,
3) да је Републички фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-56/15-20 од
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23.10.2015. године, изабрао понуду понуђача Phoenix Pharma d.o.o.,
бр. 352/15 од 05.10.2015. године,
да ће Републички фонд закључити појединачни уговор, један или
више, на основу овог споразума и на тај начин непосредно
реализовати јавну набавку.

Члан 1.

Предмет споразума

1.1

Предмет овог споразума је материјал за перитонеумску дијализу у
кућним условима, за период од 335 дана, за број пацијената за који
се закључује оквирни споразум, а у складу са Правилником о
стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр.
88/12, 41/13, 36/14, 37/14 и 88/15).

1.2

Оквирни број пацијената за који се заклзучује оквирни споразум је
298, и то 159 пацијената за партију 2, 120 пацијената за партију 3,
10 пацијената за партију 5 и 9 пацијената за партију 6.

1.3

Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 1) који се налазе у
прилогу овог споразума и представлзају његов саставни део.

1.4

Овај оквирни споразум склапа се за период од 335 дана од дана
потписивања.

1.5

Број пацијената за који се закључује оквирни споразум је оквиран и
зависиће од броја пацијената који се током периода важења
оквирног споразума буду лечили перитонеумском дијализом у
кућним условима о трошку средстава Републичког фонда.

Члан 2.

2.1

Права и обавезе страна у споразуму

Републички фонд је дужан да:

1) добра која су предмет овог споразума набавља искључиво
од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим
споразумом;
2) правовремено обавештава Добављача о чињеницама које
су од значаја за реализацију његових обавеза.
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2.2

Добављач је дужан да:

1) на писмени позив Републичког фонда закључи уговор о
јавној набавци у складу са овим споразумом;
2) извршава уговорне обавезе према Републичком фонду у
складу са преузетим обавезама и правилима струке, у
уговореним роковима;
3) одмах по сазнању, писменим путем, обавести Републички
фонд о чињеницама које би могле да знатно отежају или
онемогуће снадбевање;
4) обезбеди да добра која испоручује немају правне или
материјалне недостатке;
5) обезбеди да добра могу бити у промету током целог
периода трајања оквирног споразума, односно појединачног
уговора;
6) испоручује добра у складу са уговореним количинама и
уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве
постављене у техничкој спецификацији и конкурсној
документацији;
7) сноси све трошкове који настану као последица уклањања
добара услед грешке Добављача или произвођача.

Члан 3.

Спровођење оквирногспоразума

3.1

Републички фонд ће са Добављачем закључити уговор о јавној
набавци за количину материјала неопходну за период од 335 дана,
за лечење броја пацијената наведеног у члану 1. овог споразума, a
у складу са утрошком материјала утврђеног Правилником о
стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр.
88/12, 41/13, 36/14, 37/14 и 88/15) и јединичним ценама утврђеним
у овом споразуму.

3.2

На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са
Републичким фондом након пријема позива Републичког фонда.
Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом.

Појединачни уговор важи до реализације уговорених обавеза.
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Уколико се током реализације овог споразума утврди да је дошло
до повећања броја пацијената на програму перитонеумске
дијализе (за одређену процедуру), Републички фонд ће закључити
додатни уговор о јавној набавци са Добављачем.

Цена, услови и рок плаћања

Цене из споразума јесу цене за материјал неопходан за један дан
терапије, у складу са Правилником о стандардима материјала за
дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог
осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14, 37/14 и 88/15),
а које су наведене у Спецификацији материјала са ценама (Прилог

1)
Републички фонд плаћа испоручене количине по ценама из овог
оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача
најкасније у року од 90 дана од дана пријема фактуре.

Уколико се, током трајања овог споразума, цена за понуђени лек
увећа на Листи лекова РФЗО у односу на цену утврђену
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник
PC", бр. 65/15), Добављач има право на увећање цене из
споразума и то по следећој формули:

Сп = C s* к
где је:
Cn - нова цена за материјал за један дан терапије
Cs - уговорена цена за материјал за један дан терапије
k - коефицијент промене цене.
Партија 2 - Материјал за континуирану амбулаторну
перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за програм
произвођача Baxter
* =

0,1 + 0,85 * C A P D ( W C ) c n
C A P D (\A ,\C )cs

C A P D (m P ) c n
C A P D (\B ,\D )cs

где је:
CAPD(1A,1C)cn - нова цена на Листи лекова за понуђене растворе

CAPD(1A,1C)
CAPD(1A,1C)cs - стара цена
растворе CAPD(1A,1C)

на Листи лекова

за понуђене

CAPD(1B,1D)cn - нова цена на Листи лекова за понуђене растворе
CAPD(1 В,1 D)
CAPD(1B,1D)cs - стара цена
растворе CAPD(1B,1D)

на Листи лекова

за понуђене

Партија 3 - Материјал за континуирану амбулаторну
перитонеумску
дијализу
са
глукозним
раствором,
ајкодекстрином и аминокиселинама
0,84 *

CAPD(2A,2C)cn
CAPD(2A,2C)cs

CAPD(2B,2D)cn
CAPD(2B,2D)cs

где je:
CAPD(2A,2C)cn - нова цена на Листи лекова за понуђене растворе
CAPD(2A,2C)
CAPD(2A,2C)cs - стара цена
растворе CAPD(2A,2C)

на Листи лекова

за понуђене

CAPD(2B,2D)cn - нова цена на Листи лекова за понуђене растворе
CAPD(2B,2C)
CAPD(2B,2D)cs - стара цена
растворе CAPD(2B,2C)

на Листи лекова

за понуђене

Партија 5 - Материјал за аутоматску перитонеумску
дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача
Baxter

k = 0,l + 0,9*AAPD(\B)cs
P D m °n
где je:
APD(1B)cn - нова цена на Листи лекова за понуђене растворе
APD(1B)
APD(1B)cs - стара цена на Листи лекова за понуђене растворе
APD(1 В)
Партија 6 - Материјал аутоматску перитонеумску
дијализу
са
глукозним
раствором,
ајкодекстрином
и
аминокиселинама
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k = 0,1 + 0,80 * APD{~2A^C}1 + o,l 0 * — D (2B ^cn

APD(2A)cs

APD(2B)cs

где je:
APD(2A)cn - нова цена на Листи лекова за понуђене растворе
APD(2A)
APD(2A)cs - стара цена на Листи лекова за понуђене растворе
APD(2A)
APD(2B)cn - нова цена на Листи лекова за понуђене растворе
APD(2B)
APD(2B)cs - стара цена на Листи лекова за понуђене растворе
APD(2B)

Члан 5.

Квалитет и количине

5.1

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.

5.2

Републички фонд 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.

5.3

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

5.4

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

5.5

Добављач се обавезује да ће испоручивати добра са роком
трајања не краћим од 9 (девет) месеци од дана испоруке.

Члан 6.

6.1

Испорука и пријем

Добављач је дужан да испоручи уговорени материјал за пацијенте
који се налазе на програму перитонеумске дијализе у кућним
условима, у количини која одговара стандарду који се примењује
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за лечење конкретног пацијента.

Испорука је једном месечно и врши се према потребама
појединачног пацијента који обавља перитонеумску дијализу у
кућним условима.

Рок испоруке одређује се појединачним уговором.

Место испоруке је на кућну адресу појединачног пацијента који
обавља перитонеумску дијализу у кућним условима. Трошкови
транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цене и
Републички фонд их посебно не признаје.

Уговорна казна

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је
дужан да плати Републичком фонду уговорну казну у износу од
0,5% од вредности робе испоручене са закашњењем, за сваки дан
закашњења, али не више од 5% од вредности робе испоручене са
закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Републички
фонд може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине
уговор без обавезе према Добављачу.

Банкарска гаранција

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Добављач мора да
поднесе Републичком фонду приликом потписивања оквирног
споразума, односно најкасније у року од 10 дана од обостраног
потписивања оквирног споразума, у висини од 5% од укупне
вредности оквирног споразума.

Банкарска гаранција из става 1. o b o i члана мора бити оригинал и
издата са роком важења не краћим од 30 (тридесет) дана од дана
истека важења оквирног споразума из члана 1. став 4. овог
споразума.

Уколико се за време трајања оквирног споразума продуже рокови
за извршење обавеза из оквирног споразума и уговора закључених
на основу оквирног споразума, обавеза је добављача да обезбеди
продужење важења банкарске гаранције и то најмање за број дана
за који је продужен рок извршења обавеза.

Републички фонд ће уновчити банкарску гаранцију за добро
извршење посла уколико обавезе по оквирном споразуму не буду
благовремено или правилно реализоване, односно уколико
Добављач престане да их реализује.

8.5

Члан 9.

У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим
споразумом
предвиђена уговорна
казна, првенствено се
обрачунава уговорна казна из члана 7. Овог споразума, док
банкарска гаранција може да се уновчи у случају да се закашњења
или повреде наставе.

Виша сила

9.1

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.

9.2

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар,
поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и
други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

Члан 10.

10.1

Члан 11.

Решавање спорова

Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови
решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну
надлежност Привредног суда у Београду.

Раскид оквирног споразума

11.1

У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се
понављају, споразум може да раскине свака уговорна страна.
Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од
15 (петнаест) дана.

11.2

Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог чланамогућ
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.
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11.3

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.

11.4

Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења
појединачних уговора између Добављача и Републичког фонда.
Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре
закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу
са одредбама тих уговора и овог споразума.

Члан 12.

Посебан основ за раскид оквирног споразума

12.1

Републички фонд има право да раскине оквирни споразум уколико
утврди да је извесно да ће, услед непродужења дозволе за лек,
односно
непродужења
решења Агенције о лековима
и
медицинским средствима Републике Србије о упису медицинског
средства у Регистар медицинских средстава(за материјал који је
предмет овог оквирног споразума, у складу са Правилником о
стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр.
88/12, 41/13, 36/14, 37/14 и 88/15)) престати могућност
прометовања тог добра пре истека рока трајања овог оквирног
споразума.

12.2

Републички фонд има право да, у случају да важећа дозвола за
лек, односно решење Агенције о лековима и медицинским
средствима Републике Србије о упису медицинског средства у
Регистар медицинских средстава (за материјал који је предмет
овог оквирног споразума, у скпаду са Правилником о стандардима
материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14,
37/14 и 88/15)) истиче пре истека рока трајања овог оквирног
споразума, захтева од Добављача да достави писану изјаву
Носиоца дозволе/уписа да ће поднети захтев за обнову дозволе за
лек, односно захтев за обнову уписа у Регистар медицинских
средстава у складу са Законом о лековима и медицинским
средствима, („Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12).

12.3

У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни
споразум за ту партију, док за остале партије оквирни споразум
остаје на снази.

9

Члан 13.

Закључење оквирног споразума

13.1

Овај споразум закључује се даном потписивања од стране
Републичког фонда и Добављача под условом да Добављач
достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла,
и почиње да се примењује од дана закључења.

13.2

Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за
добро извршење посла, сматраће се да оквирни споразум није ни
био закључен.

Члан 14.

14.1

Члан 15.

Достављање информација

Добављач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходни месец,
Републичком фонду доставља извештај о извршеним испорукама
на основу овог оквирног споразума, на обрасцу који припреми
Републички фонд.

Завршне одредбе

15.1

Овај споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на
српском језику, и то за сваку страну потписника оквирног
споразума по два примерка.

15.2

Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - Спецификација материјала са ценама
Прилог 2 - Модел уговора

ДОБАВЉАЧ
Phoenix Pharma d.o.o.

омисла
директор

57015.115/88

С п е ц и ф и ка ц и ја м атеријал а за п е р и то н е ум ску д и ја л и зу у кућ н и м у с л о в и м а са ценама
P h o e n ix P harm a d.o.o.

Партија

П редмет набавке

П роизвођач

ЈКЛ и заш тићен назив по нуђ ен ог
раствора

Цена no пацијенту
no д ан у терапије

Цена no пацијенту
за јед ан дан
Укупна цена без
терапије за
ПДВ-а за период
период од 335
од 335 дана
дана

ИЗНОС ПДВ-А

У купна цена са ПДВ-ом за
период од 335 дана за све
пацијенте

2

Baxter Manufacturing
9175730, Dianeal, PD4 1,36% 2000ml
SP. Z.O.O, Poljska,
9175731,
Lubin, 42B
Dianeal, PD4 1,36% 2500ml,
W ojciechowska Str.
9175733,
Baxter Healthcare
Материјал за континуирану
Dianeal, PD4 2,27% 2000ml
S.A. Irska, Castlebar,
амбулаторну перитонеумску
9175734,
дијализу са глукозним раствором • County Mayo, Moneen
Dianeal, PD4 2,27% 2500ml
9175736,
за програм произвођача Baxter
Road
Dianeal, PD4 3,86% 2000ml
Baxter Healthcare
9175737,
Corporation SAD,
Dianeal, PD4 3,86% 2500ml
North Marion, North
Carolina, Highway 221

3.480,00

1.165.800,00

185.362.200,00

18.536.220,00

203.898.420,00

3

Baxter Manufacturing 9175730, Dianeal, PD4 1,36% 2000ml
9175731,
SP. Z.O.O, Poljska,
Dianeal, PD4 1,36% 2500ml,
Lubin, 4 2 B
9175733,
W ojciechowska Str.
Dianeal, PD4 2,27% 2000ml
Материјал за континуирану
Baxter Healthcare
9175734,
амбулаторну перитонеумску
S.A. Irska, Castlebar,
Dianeal, PD4 2,27% 2500ml
дијализу са глукозним раствором,
County Mayo, Moneen
9175736,
ајкодекстрином и
Road
Dianeal, PD4 3,86% 2000ml
аминокиселинама
Baxter Healthcare
9175737,
Corporation SAD,
Dianeal, PD4 3,86% 2500ml
North Marion, North
9175741, Extraneal 2000ml
9175739, Nutrineal PD4 2000ml
Carolina, Highway 221

4.865,00

1.629.775,00

195.573.000,00

19.557.300,00

215. 130.300,00
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6

Материјал за аутоматску
перитонеумску дијализу са
глукозним раствором - за
програм произвођача Baxter

Baxter Manufacturing
SP. Z.O.O, Poljska,
9175730, Dianeal, PD4 1,36% 2000ml
Lubin, 42B
9175732, Dianeal, PD4 1,36% 5000ml
W ojciechowska Str.
9175733,
Baxter Healthcare
Dianeal, PD4 2,27% 2000ml
S.A. Irska, Castlebar,
9175735,
Dianeal, PD4 2,27% 5000ml
County Mayo, Moneen
9175736,
Road
Dianeal, PD4 3,86% 2000ml
Baxter Healthcare
9175738,
Corporation SAD,
Dianeal, PD4 3,86% 5000ml
North Marion, North
Carolina, Highway 221

4.450,00

1.490.750,00

14.907.500,00

1.490.750,00

16.398.250,00

Материјал аутоматску
перитонеумску дијализу са
глукозним раствором,
ајкодекстрином и
аминокиселинама

Baxter Manufacturing
9175732, Dianeal, PD4 1,36% 5000ml
SP. Z.O.O, Poljska,
9175733,
Lubin, 42B
Dianeal, PD4 2,27% 2000ml
W ojciechowska Str.
9175735,
Baxter Healthcare
Dianeal, PD4 2,27% 5000ml
S.A. Irska, Castlebar,
9175736,
Dianeal, PD4 3,86% 2000ml
County Mayo, Moneen
9175738,
Road
Dianeal, PD4 3,86% 5000ml
Baxter Healthcare
9175741,
Corporation SAD,
Extraneal 2000ml
North Marion, North
9175739, Nutrineal PD4 2000ml
Carolina, Highway 221

5.570,00

1.865.950,00

16.793.550,00

1.679.355,00

18.472.905,00

У купна цена без ПДВ-а

412.636.250,00

Стопа ПДВ-а

41.263.625,00

У купна цена са ПДВ-ом

453.899.875,00

НАРУЧИЈ1АЦ:

Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована
Мариновића 2, Београд, кога заступа в.д. директора др. Верица
Лазић (у даљем тексту Републички фонд)
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна:

06042945
101288707
840-26650-09

* ° јИ Се В0ДИ КОД
Управе за трезор

ДОБАВЉАЧ:
Phoenix Pharma с!.о.о.,Београд, ул. Боре Станковића 2, кога заступа
директор Томислав Живановић(у даљем тексту: Добављач)
Матични број:

ПИБ:

Број рачуна:

07517807

100000266

330-4006847-79

Који се води код
Credit Agricole банке

Д ана __.__.____ . године закључују:

УГОВОР БР.ХХХ

ЗАЈАВНУ НАБАВКУ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ У КУЋНИМ УСЛОВИМА

Уводне напомене и констатације:

Фонд и Добављач у уводу констатују:
1) да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени
поступак јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу у кућним
условима, бр. 404-1-110/15-64, а ради закључења оквирног споразума,
2) да
је
Републички
фонд
закључио
оквирни
споразум
са
_____________________ /навести назив Добављача/ на основу Одлуке
бр. ХХХХХ о д ________ 2015. године,

1

3) да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним
споразумом бр. ХХХХХХХ /навести број и датум/.

Члан 1.

Предмет уговора

1.1

Предмет уговора је куповина и испорука материјала за
перитонеумску дијализу у кућним условима, у складу са
условима прописаним оквирном споразумом бр. ХХХХХХХ
/навести број и датум/ и овим уговором.

1.2

Врста и количина материјала за перитонеумску дијализу у
кућним условима, које су предмет овог уговора су:

На основу закљученог оквирног споразума РФЗО ће закључити уговор са
Добављачем на следеће количине:

Материјал према стандарду

JKJl и заштићен назив
понуђног добра

Количине

Партија 2 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску
дијализу са глукозним раствором - за програм произвођача Baxter

Глукозни раствори 2,0 лит

Глукозни раствори 2,5 лит

9175730, Dianeal, PD4
1,36% 2000ml
9175733,
Dianeal, PD4 2,27%
2000ml
9175736,
Dianeal, PD4 3,86%
2000ml
9175731,
Dianeal, PD4 1,36%
2500ml,
9175734,
Dianeal, PD4 2,27%
2500ml
9175737, Dianeal, PD4
3,86% 2500ml

208.705

12.060

Заштитна капица за продужетак
катетера - дезинфекциона капица

MiniCap with Povidonelodine Model: SPC4466

220.765

Продужетак катетера

MiniCap Extended Life
PD Transfer Set Model:
R5C4482

318
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Партија 3 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску
дијализу са глукозним раствором, ајкодекстрином и аминокиселинама

Глукозни раствори 2,0 лит

Глукозни раствори 2,5 лит

9175730, Dianeal, PD4
1,36% 2000ml
9175733,
Dianeal, PD4 2,27%
2000ml
9175736,
Dianeal, PD4 3,86%
2000ml
9175731,
Dianeal, PD4 1,36%
2500ml,
9175734,
Dianeal, PD4 2,27%
2500ml 9175737,
Dianeal, PD4 3,86%
2500ml

120.935

8.040

Ајкодекстрин

9175741, Extraneal
2000ml

40.200

Заштитна капица за продужетак
катетера - дезинфекциона капица

MiniCap with Povidonelodine Model: SPC4466

169.175

Продужетак катетера

MiniCap Extended Life
PD Transfer Set Model:
R5C4482
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Аминокиселине

9175739, Nutrineal PD4
2000ml

1.674

Партија 5 - Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним
раствором - за програм произвођача Baxter

Глукозни раствори 2,0 лит

Глукозни раствори 5 лит

9175730, Dianeal, PD4
1,36% 2000ml
9175733,
Dianeal, PD4 2,27%
2000ml
9175736, Dianeal, PD4
3,86% 2000ml
9175732, Dianeal, PD4
1,36% 5000ml
9175735,
Dianeal, PD4 2,27%
5000ml
9175738,

3.350

6.700

3

Dianeal, PD4 3,86%
5000ml

Сет за припадајући АПД циклер

Home Choice Automated
PD Set Tip: 4 Prong
Model: R5C4479; Tip: 8
Prong Model: R5C4478

3.350

Заштитна капица за продужетак
катетера - дезинфекциона капица

MiniCap with Povidonelodine Model: SPC4466

6.700

Продужетак катетера

MiniCap Extended Life
PD Transfer Set Model:
R5C4482
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Партија 6 - Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним
раствором, ајкодекстрином и аминокиселинама

Глукозни раствори 2 лит

Глукозни раствори 5 лит

9175730, Dianeal, PD4
1,36% 2000ml
9175733,
Dianeal, PD4 2,27%
2000ml
9175736, Dianeal, PD4
3,86% 2000ml
9175732, Dianeal, PD4
1,36% 5000ml
9175735,
Dianeal, PD4 2,27%
5000ml
9175738, Dianeal, PD4
3,86% 5000ml

3.015

6.365

Ајкодекстрин

9175741, Extraneal
2000ml

3.015

Сет за припадајући АПД циклер

Home Choice Automated
PD Set Tip: 4 Prong
Model: R5C4479; Tip: 8
Prong Model: R5C4478

3.480

Заштитна капица за продужетак
катетера - дезинфекциона капица

MiniCap with Povidonelodine Model: SPC4466

6.030
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Продужетак катетера

MiniCap Extended Life
PD Transfer Set Model:
R5C4482

18

Аминокиселине

9175739, Nutrineal PD4
2000ml

465

Перитонеумски катетер за програм произвођача Baxter
Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског
катетера за програм произвођача Baxter
1.3

Члан 2.

50
50

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

Цена и плаћање

2.1

Цене из уговора јесу цене за материјал неопходан за један дан
терапије, у складу са Правилником о стандардима материјала
за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13,
36/14, 37/14 и 88/15), утврђене оквирним споразумом из члана
1. став 1. овогуговора.

2.2

Цена из става 1. овог члана за партију 2 - Материјал за
континуирану
амбулаторну
перитонеумску дијализу
са
глукозним раствором - за програм произвођача Baxter износи
3.480,00 динара, без ПДВ-а.

2.3

Цена из става 1. овог члана за партију 3 - Материјал за
континуирану
амбулаторну
перитонеумску дијализу
са
глукозним раствором, ајкодекстрином и аминокиселинама
износи 4.865,00 динара, без ПДВ-а.

2.4

Цена из става 1. овог члана за партију 5 - Материјал за
аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - за
програм произвођача Baxter износи 4.450,00 динара, без ПДВа.

2.5

Цена из става 1. овог члана за партију 6 - Материјал за
аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором,
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ајкодекстрином и аминокиселинама износи 5.570,00 динара,
без ПДВ-а.

Републички фонд плаћа испоручене количине по уговореним
јединичним ценама, увећаним за износ ПДВ-а у року од 90 дана
од дана пријема фактуре.

2.7

Уговорена цена мења се само из разлога наведених у оквирном
споразуму и под условом да је претходно измењена цена из
оквирног споразума.

2.8

Добављач испоставља фактуру за период од месец дана
надлежној филијали Републичког фонда и то у року од 15 дана
од дана испоруке. Уз фактуру Добављач је дужан да, као доказ
о извршеној испоруци, достави отпремнице надлежној
филијали Републичког фонда.

2.9

Цена за лек исказана у фактури Добављача не сме прелазити
цену тог лека утврђену Правилником о Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања ("Службени гласник PC", бр. 65/15 и 71/15-исправка).

2.10
Члан 3.

Вредност уговора, која обухвата укупне уговорене количине, са
урачунатим ПДВ-ом, износи 453.899.875,00 динара.

Испорука

3.1

Добављач се обавезује да ће уговорена добра испоручивати
осигураним лицима Републичког фонда која се лече
перитонеумском дијализом у кућним условима, једном месечно,
на кућну адресу.

3.2

Материјал се испоручује у месечним количинама у складу са
одговарајућим стандардом дефинисаним Правилником о
стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“
бр. 88/12, 41/13, 36/14 и 37/14).

Добављач се обавезује да ће месечне испоруке вршити до краја
текућег месеца за наредни месец, осим у хитним случајевима
када се предметни материјал испоручује у року од једног дана
од пријема захтева.
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Члан 4.

Уговорна казна

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је
дужан да плати Фонду уговорну казну у износу од 0,5% од
вредности робе испоручене са закашњењем, за сваки дан
закашњења, али не више од 5% од вредности робе испоручене
са закашњењем.

4.2

Члан 5.

5.1

Члан 6.

Ако штета пређе износ уговорне казне из става 1. овог члана,
Фонд има право и да тражи накнаду стварне штете, као и да
раскине уговор без обавезе према Добављачу.

Управљање неупотребљивим медицинским средствима

Наручилац се обавезује да неупотребљива медицинска
средства (медицинска средства са истеклим роком трајања,
расута медицинска средства, неисправна медицинска средства
у погледу квалитета и др.), врати продавцу ради безбедног
третмана, а Добављач се обавезује да таква медицинска
средства преузме.

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, уговорене
стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у
року од 24 (двадесетчетири) часа.

6.2

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе,
пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке
органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као
виша сила.

Члан 7.

7.1

Решавање спорова

Уговорне стране су сагласне да се потенцијални спорови по
овом уговору прво покушају решити мирним путем, а у случају
спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у
Београду.
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Члан 8.

Раскид уговора

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза
друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под
условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и
благовремено извршила.

8.2

Члан 9.

9.1

Члан 10.

10.1

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком
од 15 (петнаест) дана.

Ступање на снагу уговора

Овај уговор ступа на снагу даном постписивања обе уговорене
стране.

Завршне одредбе

Овај уговор сачињење у 4 (четири) истоветна примерка на
српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2
(два) примерка.

Овлашћено лице
Републичког фонда

Овлашћено лице
Добављача:

