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УГОВОР БР. 77-1/15

ЗАЈАВН У 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 Fresenius 
Medical Care d.o.o. на основу Одлуке бр. 404-1-56/15-20 од 23.10.2015. 
године,

3) да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним



споразумом бр. 71-1/15 од 10.11.2015. године.

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. 71-1/15 од 
10.11.2015. године и овим уговором.

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

Материјал према стандарду
JKJ1 и заштићен назив 

понуђног добра Количине

Партија 1 - Материјал за континуирану амбулаторну перитонеумску 
дијализу са глукозним раствором -з а  програм произвођача Fresenius

Глукозни раствори 2,0 лит

9175716 , Balance 1,5% 
glukoze, 1,25mmol&l 

kalcijuma 2000ml, 
9175717, Balance 2,3% 

glukoze, 1,25 mmol/l 
kalcijuma 2000ml 

9175718, Balance, 4,25% 
glukoze, 1,25mmol/l 2000 

ml

215.370

Глукозни раствори 2,5 лит

9175700, Balance, 1,5% 
glukoze, 1,25mmol/l

kalcijuma 2500ml
9175701, Balance 2,3% 

glukoze, 1,25mmol/l
kalcijuma 2500ml 

9175702, Balance, 4,25% 
glukoze, 1,25mmol/l 2500 

ml

10.720

Заштитна капица за продужетак 
катетера -  дезинфекциона капица

Stay Safe disinfection cap 226.460

Продужетак катетера
Stay safe Catheter 

extension Luer -  lock
322
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Партија 4 - Материјал за аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним 
раствором -з а  програм произвођача Fresenius

Глукозни раствори 2,0 лит

9175716 , Balance 1,5% 
glukoze, 1,25mmol&l 

kalcijuma 2000ml, 
9175717, Balance 2,3% 

glukoze, 1,25 mmol/l 
kalcijuma 2000ml 

9175718, Balance, 4,25% 
glukoze, 1,25mmol/l 2000 

ml

1.005

Глукозни раствори 5 лит

9175117 CAPD2 
Sleepsafe 5000ml
9175118 CAPD4 

Sleepsafe 5000ml

7.035

Сет за припадајући АПД циклер
Sleepsafe set plus, 
sleepsafe set paed

2.680

Заштитна капица за продужетак 
катетера -  дезинфекциона капица

Stay Safe disinfection cap 3.685

Продужетак катетера
Stay safe Catheter 

extension Luer -  lock
16

Перитонеумски катетер за програм произвођача 
Fresenius

50

Адаптер између продужетка катетера и перитонеумског 
катетера за програм произвођача Fresenius

50

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

Члан 2. 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. овог уговора.

2.2 Цена из става 1. овог члана за партију 1 - Материјал за
континуирану амбулаторну перитонеумску дијализу са 
глукозним раствором - за програм произвођача Fresenius
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износи 3.691,08 динара, без ПДВ-а.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Члан 3.

3.1

3.2

Цена из става 1. овог члана за партију 4 - Материјал за 
аутоматску перитонеумску дијализу са глукозним раствором - 
за програм произвођача Fresenius износи 4.800,08 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.

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

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.

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).

Вредност уговора, која обухвата укупне уговорене количине, са 
урачунатим ПДВ-ом, износи 233.136.875,62 динара.

Испорука

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.

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, 37/14 и 88/15).

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

4.1

4.2

Члан 5.

5.1

Члан 6.

6.1

6.2

Члан 7.

Члан 4.

7.1

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.

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.

Управлзање 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

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.

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.

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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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.

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

ДОБАВЉАЧ 
Fresenius Medical Care srbija d.o.o.онд[за здравствено 

рање

Лазић 
ктора


