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НАРУЧИОЦИ:
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Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована М^риновића бр. 2, кога
заступа в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић
Матични број: 06042945
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Фонд)
Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, кога заступа
директор потпуковник др Радан Костић
Матични број: 17677675
ПИБ: 106070529
Број рачуна: 840-14650-22 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Фонд за СОВО)
ДОБАВЉАЧ:
Phoenix Pharma d.o.o., Београд, ул. Боре Станковића бр. 2, кога заступају директори
Александра Драшковић и Рајко Мандић
Матични број: 07517807
ПИБ: 100000266
Број рачуна: 330-4006847-79 који се води код Credit Agricole
(у даљем тексту: Добављач)
Дана О^. 10.2018. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 76-13/18
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ
за партију 46

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА
Фонд, Фонд за СОВО и Добављач констатују да су дана 27.9.2018. године закључили
оквирни споразум бр. 76-13/18 за јавну набавку лекова са Листе Ц Листе лекова за 2018. годину,
број јавне набавке 404-1-110/18-34.
Након закључења оквирног споразума број 76-13/18 од 27.9.2018. године, констатовано је
да је услед техничке грешке, у тачки 7.9 Оквирног споразума, на страни 5 истог, наведено да је
добављач у обавези да у периоду важења оквирног споразума, обезбеди бесплатну количину
лека у партији 46, а без обавезе плаћања у количини потребној за првих шест месеци лечења
новоуведених пацијената на лек у партији 46, уместо на лек заштићеног назива SIMPONI, 50 mg,
обликованог у ставку 1 из партије 46.
Сходно томе, Фонд, Фонд за СОВО и Добављач су сагласни да закључе Анекс Оквирног
споразума, бр. 76-13/18 за партију 46, како би се извршила измена у тачки 7. Оквирног споразума
- Испорука и пријем, у подтачки 7.9. истог:

1

Члан 1.
У тачки 7. Оквирног споразума бр. 73-16/18 за партију 46, врши се измена подтачке 7.9
тако да иста сада гласи: „Добављач је у обавези да у периоду важења оквириог споразума,
обезбеди бесплатну количину лека заштићеног назива SIMPONI, 50 mg, обликованог у ставку 1
партије 46, а без обавезе плаћања у количини потребној за првих шест месеци лечења
новоуведених пацијената на горе наведени лек."
Члан 2.
Добављач и здравствене установе које имају закључене уговоре на основу оквирног
споразума бр. 76-13/18 од 27.9.2018. године су дужни да анексирају већ закључене уговоре у
складу са одредбама овог Анекса оквирног споразума.
Члан 4.
Све друге одредбе Оквирног споразума бр. 76-13/18 од 27.9.2018. године остају на снази
онако како гласе.
Члан 5.
Овај Анекс оквирног споразума сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака на српском
језику, и то за сваку страну потписника анекса оквирног споразума по два примерка.
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