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Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Фонд)
ДОБАВЉАЧ:
1по-рИагт сЈ.о.о., ул. Браће Ковач бр. 2, Београд, кога заступа директор мр пх спец. Мирјана
Марковић
Матични број: 17345664
ПИБ: 101743912
Број рачуна: 330-4010943-13 који се води код СгесП* Адпсо!е банке
(у даљем тексту: Добављач)
Дана 30.6.2016. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 61-2/15
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА СА Б, Ц и Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Фонд и Добављач у уводу констатују да су дана 2.10.2015. године закључили Оквирни
споразум бр. 61-2/15 за јавну набавку лекова са Б, Ц и Д Листе лекова, број јавне набавке 404-1110/15-71, а на основу Одлуке бр. 404-1-57/15-20 од 28.9.2015. године, којом је изабрана понуда
понуђача 1по-рћагш с1.о.о., бр. 362/15 од 09.09.2015, године.
Фонд и Добављач даље констатују да је дана 25.6.2016. године ступио на снагу Правилник
о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
(„Службени гласник РС", број 57/16), којом је промењена цена за лек обликован у партију 6 \/ЕбАМ010, карби1а 10 тд .
Фонд и Добављач даље констатују да је у тачки 5. подтачка 5.3 предметног оквирног
споразума наведено да се, током трајања споразума, цена за лек који је предмет споразума
увећа на Листи лекова за износ преко 5% у односу на цену утврђену Правилником, Добављач
има право на увећање цене из споразума и то за проценат који представља разлику између
процента увећања цене лека и 5%.
На основу наведеног, врши се увећање цене лека обликованог у партију 6 - Х/Е5АМ010,
карзШа 10 т д , тако да износи 297,22 динара по јединици мере.
Сходно томе, врши се измена прилога 2 Оквирног споразума - Спецификација лекова са
ценама, који је саставни део Оквирног споразума бр. 61-2/15 од 2.10.2015. године.
Фонд и Добављач констатују да је, из горе наведених разлога, дана 30.6.2016. године,
донета Одлука о измени оквирних споразума за јавну набавку Лекова са Б, Ц и Д Листе лекова.

Члан 1.
У тачки 16.2 Оквирног споразума мења се прилог 2 - Спецификација лекова са ценама.
Члан 2.
У тачки 16.2 Оквирног споразума мења се прилог 3 - Модел уговора, тако што се врши
измена прилога 1 Модела уговора - Спецификација лекова са ценама.

Члан 3.
Фонд и Добављач су сагласни да се јединичне цене наведене у колони „Јединична цена
без ПДВ-а за лекове који се испоручују од 1.7.2016. године" прилога 2 Оквирног споразума Спецификација лекова са ценама, а који се налази у прилогу овог Анекса оквирног споразума,
примењују на испоруке лекова од 1.7.2016. године.
Члан 4.
Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног
споразума бр. 61-2/15 су дужни да анексирају већ закључене уговоре ради усклађивања цена из
тих уговора са ценама из овог Анекса оквирног споразума.
Члан 5.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 61-2/15 остају на снази онако како гласе.
Члан 6.
Овај Анекс оквирног споразума сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском
језику, и то за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.
Прилог Анекса оквирног споразума:
Прилог 2 Оквирног споразума - Спецификација лекова са ценама

ДОБАВЉАЧ
1пд-рћагт сЈ.о.о.

57016.56/134

ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА СА Б, Ц и Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА БР 404-1-110/15-71
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