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Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића 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:
Рћоешх Рћагта (Ј.о.о., 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 СгесМ Адпсо1е Вапке
(у даљем тексту: Добављач)
Д а н с ^ . ^ 2 0 1 8 . године закључују
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 76-13/18
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ
за партије 12,14,16, 18,19, 20, 21, 32, 34, 37, 43, 46
1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Фонд, Фонд за СОВО и Добављач у уводу констатују:
1) да Фонд, као наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке у име и рачун
здравствених установа, из Плана мреже здравствених установа, у Републици Србији,
2) да Фонд за СОВО, као наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке у
сопствено име и за сопствени рачун, а за потребе војноздравствених установа (у
даљем тексту: Крајњи корисници Фонда за СОВО),
3) даЈгФонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор о
пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке лекова са Листе Ц
Листе лекова за 2018. годину, а сходно члану 17 Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Службени гласник РС" бр.
29/13, 49/13, 51/13 испр., 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17 и 56/18),
4) да Фонд за СОВО, на основу члана 21. тачка 3) Уредбе о надлежности, делокругу,
организацији и начину пословања Фонда за СОВО ("Службени гласник РС", бр.
102/11, 37/12, 107/12 и 119/13), унапређује систем здравствене заштите и опрема
медицинском опремом,
5) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке Лекова са Листе Ц Листе лекова за 2018. годину, број јавне набавке 404-1110/18-34.

6) да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у
смислу члана 48. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,
14/15 и 68/15), за рачун здравствених установа наведених у Прилогу 1 овог споразума
(у даљем тексту: Купци), који представља саставни део овог споразума,
7) да оквирни споразум закључује Фонд за СОВО за свој рачун, а за потребе Крајњих
корисника Фонда за СОВО, наведених у Прилогу 1 овог споразума,
8) да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404-1110/18-34,
9) да је Фонд, на основу Одлуке бр. бр. 404-1-33/18-54 од 14.09.2018. године за партије
12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 32, 34, 37, 43, 46, изабрао понуду понуђача РНоетх РНагта
<±о.о., бр. 214/18 од 27.8.2018. године.
10)

да ће Купци/Фонд за СОВО сами закључивати појединачне уговоре на основу
овог споразума и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку,

11)

да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним
уговорима које закључују Купци/Фонд за СОВО са Добављачем.

2.

ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1.

Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати
појединачни уговори о јавној набавци лекова који су предмет јавне набавке бр. 404-1110/18-34, између Купаца/Фонда за СОВО и Добављача.

2.2.

Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији лекова
са ценама, која се налази у прилогу 2 овог споразума и представља његов саставни део.

2.3.

Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана
потписивања.

2.4.

Количине лекова, наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), су оквирне
количине за потребе Купаца/Фонда за СОВО за период од 12 (дванаест) месеци.

2.5.

Укупна уговорена количина лекова, зависи од потреба Купаца/Фонда за СОВО и може
да се разликује од количина наведених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2),
при чему су Купци/Фонд за СОВО, обавезни да изврше куповину уговорених количина и
у целости реализују закључени уговор.

2.6.

Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних
уговора, у зависности од стварних потреба Купаца/Фонда за СОВО.

3.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА, ФОНДА ЗА СОВО И ДОБАВЉАЧА

3.1.

Фонд и Фонд за СОВО су дужни да:
3.1.1 обезбеде да Купац/Фонд за СОВО набавља добра која су предмет овог споразума
искључиво од Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом;
3.1.2 правовремено обавештавају Добављача о чињеницама које су од значаја за
реализацију његових обавеза.

3.2.

Фонд је дужан да:
3.2.1 правовремено информише Добављача о потребама Купаца када оне прелазе
уговорене количине.

3.3.

Добављач је дужан да:
3.3.1 на писмени позив Купца/Фонда за СОВО закључи уговор о јавној набавци у складу

са овим споразумом;

3.3.2 извршава уговорне обавезе према Купцима/Фонду за СОВО у складу са преузетим
обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;
3.3.3 одмах по сазнању, писменим путем, обавести Фонд/Фонд за СОВО о чињеницама
које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца/Крајњих
корисника Фонда за СОВО;
3.3.4 обезбеди да лекови које испоручује немају правне или материјалне недостатке;
3.3.5 обезбеди да лек може бити у промету током целог периода трајања оквирног
споразума, односно појединачног уговора;
3.3.6 испоручује лекове у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом,
која испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и конкурсној
документацији;
3.3.7 сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке
Добављача или произвођача.
4.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.

Купац/Фонд за СОВО ће са Добављачем закључити један или више појединачних
уговора о јавној набавци у складу са опредељеним средствима и јединичним ценама
утврђеним у овом споразуму.

4.2.

На основу овог слоразума, Добављач закључује уговор са Купцем/Фондом за СОВО
након пријема позива Купца/Фонда за СОВО. Позив се доставља путем поште,
електронске поште или факсом. Уз позив се доставља текст уговора сачињен у складу
са Моделом уговора, који се налази у Прилогу 3 овог споразума и представља његов
саставни део.

4.3.

Количине у појединачним уговорима одређује Купац/Фонд за СОВО.

4.4.

Појединачни уговори важе до реализације укупно уговорених количина.

4.5.

Фонд/Фонд за СОВО не гарантује Добављачу да ће Купац/Фонд за СОВО уговорити
количине наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), и не одговара за
потенцијалну штету коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина
предвиђених у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2).

4.6.

Фонд није страна у појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума
и није одговоран за штету која настане у реализацији тих уговора.

5.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЈПАЋАЊА

5.1.

Цене из споразума су јединичне цене лекова који су предмет овог споразума и које су
наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2).

5.2.

Цена из споразума може да се промени у случају да због измене Правилника о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је
режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из споразума
постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог
споразума, сматраће се цена из Правилника, односно Одпуке, која се аутоматски
примењује, даном ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања
Анекса.

5.3.

Уколико се, током трајања овог споразума, цена за лек који је предмет овог споразума
увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из споразума и то за
проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената.
О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и
спецификацију лекова са промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници.
5.4.

Повећање цене лека, из претходног става, рачуна се само у односу на цену истог у
последње важећем Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања.

5.5.

Купац плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог оквирног споразума
уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана пријема
фактуре.

5.6.

Фонд за СОВО плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог оквирног
споразума уплатом на текући рачун добављача, најкасније у року од 45 дана од дана
када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју Добављач доставља
крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке. Добављач је дужан да достави
писано обавештење Фонду за СОВО у року од 5 дана од дана испоруке крајњем
кориснику Фонда за СОВО да је испоручио добра по предмету уговора за сваку
појединачну испоруку.

5.7.

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом
4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину
и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18).

5.8.

Уколико током трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за
умањење цене лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразума сматраће
се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс оквирног споразума.

6.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1.

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.

6.2.

Купац/Фонд за СОВО 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.

6.3.

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

6.4.

Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца/Крајњег
корисника Фонда за СОВО у присуству представника Добављача. Евентуална
рекламација од стране Купца/Крајњег корисника Фонда за СОВО на испоручене
количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24
(двадесетчетири) часа.

6.5.

Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач
је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.

6.6.

Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања од најмање 9
месеци од дана испоруке, односно са роком трајања од најмање 2/3 произвођачког рока,
уколико је произвођачки рок 9 месеци или краће.

7.

ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1.

Добављач је дужан да, на захтев Купца/Крајњег корисника Фонда за СОВО, испоручи
количине уговорене појединачним уговором.

7.2.

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца/Крајњег
корисника Фонда за СОВО.

7.3.

Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 48 сати од дана пријема
писменог захтева купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.

7.4.

Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин
Купца/Крајњег корисника Фонда за СОВО, осим ако из објективних разлога, Купац/Фонд
за СОВО не одреди појединачним уговором другу локацију испоруке. Трошкови
транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цену и Купац/Фонд за СОВО их
посебно не признаје.

7.5.

Фонд/Фонд за СОВО задржава право да у току важења оквирног споразума измени
списак Купаца/Крајњих корисника Фонда за СОВО. Уколико у току трајања оквирног
споразума дође до измене Прилога 1 - Списак здравствених установа, у смислу
додавања здавствене установе, као Купца/Крајњег корисника Фонда за СОВО, на исти,
Прилог 1 - Списак здравствених установа се ажурира без закључивања Анекса оквирног
споразума.

7.6.

Фонд је дужан да ажурирани списак из тачке 7.5. овог Споразума, достави Добављачу и
објави на својој интернет страници.

7.7.

За лек у партији 12, Добављач је у обавези да уз лек, о свом трошку, у складу са изјавом
од 28.08.2018. године испоручи за све пацијенте на терапији овим лековима потребан
број РСР тестова у складу са стручним смерницама за лечење ових пацијената, као и
лек пђампп у количини која је пропорционална количини лека коју понуђач испоручује, и
довољна је за комбиновану терапију свих пацијената који се лече предметним леком
(пацијенти чије је лечење у току и новоуведени пацијенти).

7.8.

Добављач је у обавези да, у периоду важења оквирног споразума, обезбеди бесплатну
количину лека у партији 43, а без обавезе плаћања у количини потребној за прва четири
месеца лечења новоуведених пацијената на лек у партији 43.

7.9.

Добављач је 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.

8.
8.1.

9.

УГОВОРНА КАЗНА
У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати
Купцу/Фонду за СОВО уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а
предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за свакидан закашњења, али не
више од 5% од уговорене вредности тог предметног добра. Ако штета пређе износ
уговорне казне Купац/Фонд за СОВО може да тражи накнаду стварне штете, а може и
да раскине уговор.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

9.1. Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума достави два
средства обезбеђења за добро извршење посла за сваког наручиоца посебно.
9.2.

Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10
дана од обостраног потписивања, Фонду достави неопозиву, безусловну, плативу на
први позив и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у
висини од 2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, опредељене за Фонд.

9.3.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити оригинал и остаће на снази
са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног
споразума.
Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду за СОВО
достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање,
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење у висини од
10% од вредности оквирног споразума (без ПДВ-а) опредељене за Фонд за СОВО. Уз
меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који мора бити
издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

9.5.

Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће
на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења
оквирног споразума.

9.6.

Фонд/Фонд за СОВО ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла,
наведено у овом члану; уколико обавезе по оквирном споразуму и уговорима
закљученим на основу оквирног споразума не буду благовремено или правилно
реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује, а највише до износа
2% за Фонд, односно до износа 10% за Фонд за СОВО од нереализоване вредности
партије без ПДВ-а на коју се односи неиспуњење наведених обавеза.

9.7.

У случају да Фонд за СОВО делимично активира достављену меницу за добро
извршење посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном
овлашћењу, Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања,
достави Фонду за СОВО нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале
вредности оквирног споразума опредељене за Фонд за СОВО.

9.8.

Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 2. овог члана, важи
за испуњење обавеза за све Купце по овом споразуму.

9.9.

Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 4. овог члана, важи
за испуњење свих обавеза за Фонд за СОВО.

9.10. У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом
предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог
споразума, док средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овом члану,
може да се уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је
извесно да Добављач неће моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за
време важења оквирног споразума/уговора.
9.11. Фонд ће, најкасније у року од 15 дана, на захтев добављача прихватити квартално
умањење банкарске гаранције за Фонд и то за износ испоручених добара у претходном
кварталу, а највише до вредности од 85% испоручених добара из овог споразума.
9.12. Средства обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћена након
истека рокова из тачки 9.3 и 9.5 овог члана.
10.

ВИША СИЛА

10 . 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.
1 0 .2 .

Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који
нису могли ц>ити спрвчвни од стрзнв п о го ј јвнв б и ш о м силом. ејИ и јо м с и л о м св могу
сматрати природне катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије,

транспортне несреће, императивне одлуке органа власти и други случајеви, који су
законом утврђени као виша сила.
11.

СПОРОВИ

11.1. Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у
случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна
надлежност Привредног суда у Београду.
12.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум
може да раскине свака уговорна страна, у целости или за поједину партију. У случају да
се споразум раскида за поједину партију, за преостале партије споразум остаје на снази.
Раскид споразума захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 10 (десет) дана.
12.2. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ 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.
12.3. Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само
страна у споразуму која је своје доспеле обавезе из споразума у потпуности и
благовремено извршила.
12.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора
између Добављача и Купаца/Фонда за СОВО.
12.5. 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, осим уколико Фонд/Фонд за СОВО, ценећи околности конкретног случаја, не
одлучи другачије.
12.6. У случају потребе раскида појединачних уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд
обавештава Купце о истом.
12.7. У случају да се оквирни споразум раскида између једног наручиоца и добављача, исти
нема утицаја на другог наручиоца, односно оквирни споразум остаје на снази за тог
наручиоца.
13.

ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1. Фонд и Фонд за СОВО имају право да раскину оквирни споразум за лекове који су
предмет овог оквирног споразума уколико утврде да је извесно да ће, услед
непродужења дозволе за лек, престати могућност прометовања тих лекова пре истека
рока трајања овог оквирног споразума.
13.2. Фонд и Фонд за СОВО имају право да, у случају да важећа дозвола за лек истиче пре
истека рока трајања овог оквирног споразума, захтевају од Добављача да достави
писану изјаву носиоца дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе
за лек у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник
РС“ бр. 30/10 и 107/12).
13.3. У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за лек за
који је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остале лекове оквирни споразум
остаје на снази.
(у случају закључења оквирног споразума само за једну партију тачка 13.3 се брише)
14.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда, Фонда за СОВО и

Добављача.
14.2. Уколико Добављач не достави тражена средства обезбеђења за добро извршење
посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.
15.

ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.1. Добављач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходни месец, Фонду/Фонду за СОВО
доставља извештај о испорукама извршеним Купцима/Крајњим корисницима Фонда за
СОВО на основу овог оквирног споразума, на обрасцу који достави Фонд.
16.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

16.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона
који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
16.2. Овај споразум сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака на српском језику, и то за
сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.
16.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - Списак здравствених установа (Купаца и Крајњих корисника Фодна за СОВО)
Прилог 2 - Спецификација лекова са ценама
Прилог 3 - Модел уговора
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Филијала РФЗО
01. Суботица
02. Зрењанин

Назив здравствене установе

Адреса здравствене установе

Званична интернет адреса

Дом здравља Бачка Топола

Светог Стефана 1

\ЛЛЛЛЛЛС|2ћ*.СО.Г5

Општа болница Суботица

Изворска 3

\ллллл/.1зо1пЈсаби1зо1Јса.сот

Општа болница Зрењанин

Др Васе Савића бр. 5

\ллллл/.1зо1тса.ога.гз

Општа болница Сента

Карађорђева 64

ИобоЈ1:а15еп1а.г5

Општа болница Кикинда

Ђуре Јакшића 110

\ЛЛЛЛЛ/.Оћк|.Г5

Општа болница Вршац

Абрашевића бб

\ллллллобугбас. с о т

Општа болница Панчево

Милоша Требињца 11

\ллллл/.ћо 1п јса оа псеуо .Г5

Општа болница Сомбор

Војвођанска 75

\лллллл1зо1пјсабот 6о г.о га.гб

Дом здравља Бачка Паланка

Краља Петра I 26/а

\ллллл/.с12васоа1.ога. гб

Општа болница Врбас

др Милана Чекића 4

\ЛЛЛЛЛЛО&УГба5.Г5

03. Кикинда

04. Панчево
05.Сомбор

Об.Нови Сад

07. Сремска
Митровица

08. Шабац

09. Ваљево

Институт за онкологију Војводине, Сремска
Каменица
Институт за плућне болести Војводине,
Сремска Каменица
Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад

Пут доктора Голдмана 4

\ллллл/.опк.пб.ас.гб

Пут доктора Голдмана 4

\ллллл/.јрћ-Пс1.гб

Хајдук Вељкова 10

\ЛЛЛЛЛ/.1222С1Ј0УПб.Гб

Кпинички центар Војводине Нови Сад

Хајдук Вељкова 1

\ллллл/.ксу.гб

Специјална болница за реуматске болести
Нови Сад

Футошка 68

\ллллл/. ббпоујбас!.со. гб

Дом здравља Стара Пазова

Владимира Хурбана 2

\ллллл/.с1250а20Уа. Гб

Општа болница Сремска Митровица

Стари Шор 65

\ллллл/.овбт.гб

Дом здравља Љубовија са стационаром

Војводе Мишића 58

\ллл/и/. <±г1ј ибоупа.с о т

Општа болница Лозница

Болничка 65

\ллллл/. кзо1пЈса1о2пјса.гб

Општа болница Шабац

Попа Карана 4

\ллллл/.1зо1тса015.ога.гб

Општа болница Ваљево

Синђелићева 62

\ллллл/.2СУаПеУ0.гб

Страна 1
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10. Смедерево

11. Пожаревац

12. Крагујевац

13. Јагодина

Општа болница Смедерево

Кнез Михајлова 51

\л/ш\ллођ5тес1егеуо. гз

Општа болница Смедеревска Паланка

Вука Караџића 147

\ллллл/. 6о1п јса-оа 1апка.со. Г5

Дом здравља Жагубица

Николе Пашића 22

\ллллл/.с122ад|Јб1са. Г5

Општа болница Пожаревац

Братства и јединства 135

\ЛЛЛЛЛ/.0в0.Г5

Општа болница Петровац на Млави

Моравска 2

ш\ллл/.2сре{гоуас. Г5

Дом здравља Кучево

Жике Поповића 42

нема

Здравствени центар Аранђеловац

Краља Петра Првог бр. 62

\ллллл/.2сагапсПе1оуас.ога.г5

Клинички центар Крагујевац

Змај Јовина 30

\ллллл/.кс-ка.г5

Дом здравља Свилајнац са стационаром

Краља Петра Првог бр. 47

\ллллл/.сЈ25УЈ1а'|пас.сот

Општа болница Ћуприја

Миодрага Новаковића 78

во1тсасиогиа.сот
\ллллл/. ћогђо1п јса. ога.Г5

Општа болница Бор

Др Драгише Мишовића 1

Општа болница Мајданпек

Капетанска 30

\ллллл/.ођт.Г5

Здравствени центар Неготин

Бадњевска 4

\ллллл/.2спеао!Јп.ога.Г5

Здравствени центар Кладово

Дунавска 1-3

\ллллл/.2ск 1ас1оуо.со.Г5

15. Зајечар

Здравствени центар Зајечар

Расадничка бб

\ллллл/.2С2а'|есаг.сот

16. Ужице

Здравствени центар Ужице

Милоша Обреновића 17

\ллллл/.2сие.г5

Општа болница Чачак

Чачак, Др Драгише Мишовића 205

\ллллл/.2ссасак.г5

Дом здравља Ивањица

13. Септембра бр. 39

ћШз://с121Уаписа.г5

14. Бор

17. Чачак

18. Краљево
19. Крушевац

Специјална болница за интерне болести
Врњачка Бања
Општа болница Краљево

8. марта 12

\ллллл/. ђо1п јса^в. ога.Г5

Југ Богданова 110

ћШ)://5*ис1етса.в1оа5Ро1г5/

Општа болница Крушевац

Косовска 16

\ллллл/.2скги5еуас.ога.г5

Клинички центар Ниш

Др Зорана Ћинђића 48

\ЛЛЛЛЛ/.кСП15.Г5

20. Ниш

Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка
бања“

Српских јунака 2

\ллллл/.гас1оппђ.со.Г5

21. Прокупље

Дом здравља Куршумлија

др Мелгард бб

\ллл/\л/. с!гки Г5ит Ша.ога.Г5

Страна 2

П Р И Л О Г 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

-

СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА СА Л И С Т Е Ц ЛИСТЕЛЕКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Б Р .Ј Н 404-1-110/18-34

Општа болница Прокупље

Пасјачка бр. 2

ш\ллл/.ћо1тсаргокир1је.сот

22. Пирот

Општа болница Пирот

Војводе Момчила бб

\ллллл/.рЈво1тса.гз

23. Лесковац

Општа болница Лесковац

Раде Кончара 9

\ллллл/. ћо1пјса 1ебкоуас. ога

24. Врање

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге 1

\ллллл/.с12Угате.ога

25. Косовска
Митровица

Здравствени центар Косовска Митровица

Анри Динана 10

\ллллл/.2скт.ога.гз

Дом здравља Барајево

Светосавска 91

нема

Војводе Мишића 231

\ллллл/.с1о т 2с1гау| јаовгепоуас. со
т

Боривоја Гњатића 52

\ЛЛЛЛЛ/.5ћЈћ.Г5

Др Ђорђа Ковачевића 27

\ллллл/.пе1гооа1на1а2.ога.г5

Радоја Дакића 6-8

\ллллл/.Јтс1.ога.г5

Пастерова бр. 14

\ллллл/.псгс.ас.гб

Институт за реуматологију

Ресавска 69

\ллллл/. геи та{о1оаиа .ога.Г5

Универзитетска дечја клиника

Тиршова бр. 10

\ллллл/.ис1к.ћа.ас.г5

Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса"

Бежанијска Коса бб

\ллллл/.ћкоба.ес1и.г5

Клиничко-болнички центар "Др Драгиша
Мишовић - Дедиње"

Хероја Милана Тепића 1

\л/\ллл/.сЈгааЈ5атЈ50УЈс.ћа.ас.г5

Клиничко-болнички центар "Земун"

Вукова 9

\ллллл/.кћС2етип.г5

Клиничко-болнички центар "Звездара"

Димитрија Туцовића 161

\ллл/\л/. кћсг уегс! а га.о га

Клинички центар Србије

Пастерова 2

Дом здравља Обреновац
Специјална болница за интерне болести
Младеновац
Специјална болница за ендемску
нефропатију Лазаревац
Институт за здравствену заштиту мајке и
детета Србије "Др Вукан Чупић"
Институт за онкологију и радиологију Србије,
Београд
27. Београд

28. Нови Пазар
29. РХ центри

\ллллл/.кс5.ас.г5
\ллллл/.у т а .тос!.аоу. Г5

Војно-медицинска академија

Црнотравска 17

Општа болница Нови Пазар

Генерала Живковића бр. 1

нема

Дом здравља Тутин

Богољуба Чукића 12

\ллллл/.сЈ21и1т.г5

Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка
Бања"

Српских јунака 2

\ллллл/.гасЈоппћ.со.г5
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КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ФОНДА ЗА СОВО
Назив здравствене установе

Седиште и адреса здравствене
установе

Званична интернет адреса

Војномедицинска академија

Београд, Црнотравска 17

\ллллл/.у т а .тос1.ао V. гз

Војна болница Нови Сад

Нови Сад, Трг Владике Николаја 5

нема

Војна болница Ниш

Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бб

\ллл/\л/.уђп јб. тос!.аоу. гб

Централна апотека и складиште

Београд, Милана Благојевића Шпанца 21

нема

Страна 4
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-
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НАЗИВ ДОБАВЉАЧА: РНОЕШХ РНАКМА Р.О.О.

Партија

Назив
партије

ЈК1.

Заштићени
назив
понуђеног
добра

12

е1ћабујг,
дгагоргеујг

1328444

2ЕРАТ1ЕК

бсИеппд-Р1оид11
1ађо N 7

1е т о 2о1огтпс1

1031430/
1031431/
1031432/
1031433

ТЕМООА1. 0

б(1еппд-Р1оидћ
1ађо N .7

14

16

рете1гекбес1
500 т д

0034669/
0034700

0014140

18

Произвођач

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

ћ1т 1ађ1е1а

50 т д +
100 т д

1аћ1е1а

карби1а, ћ/гс!а

5 т д ј 20
т д ј 100
т д I 250
тд

тд

бупШоп
РЕМЕТКЕХЕО НЈбрапЈа, бХ.;
ргазак га
А1Л/ООЕМ 0/
бупШоп б.Р .О /
копсеп1га{ га
РЕМ ЕТРЕКбЕР бупШоп б.Р.О.;
габћ/ог га јп^игјји
РНАКМАб 0 бупШоп НЈбрапЈа
б.1_.

500 т д

1зо61са
б{ак1епа

Р. Но1Ттапп-1а
Росће
Ш ./Р осће
ОЈадпобИсб
ОМВН

100 т д

МАВТНЕКА

гИикбЈтађ 100
т д I 500 т д
0014141

МАВТНЕРА

Количина

РФЗО

812

РФЗО

1.100.000

500 т д

40.906,77

33.216.297,24

ФОНД ЗА

сово

74.000

РФЗО

200

сово

30

РФЗО

5.000

ћобЈса

1.798.940,00

3.992.800,00

320

РФЗО

3.500

ђобЈса

598.920,00

127.520.500,00

сово

8.161.312,00

440.783.700,00

224

19

20

1габ1и2и т а ћ
440 т д

0014142

0039345

МАВТНЕРА

НЕРСЕРТ1М 0

21

1габ1и2и т а 6
600 т д

0039346

невсер™ 0

32

1ара1тјђ

1039715

ТУУЕКВ 0

Р. Но№папп-1_а
Косће Ш

Р. Но<Ттапп-1а
Росће Ш .

Р. Но1Ттапп-1а
Росће Ш .
01ахо \Л/е11соте
ОрегаИопб;

гавћ/ог га
јпјексџи

1400
т д /1 1,7 т !

р га за к\
габћ/агас га
копсеп1га1 га
габ№ог га ЈпТигЈји

440 т д

габћ/ог га
јпјексуи

600 т д

Ш т 1ађ1е1а

250 т д

ћобЈса
б1ак1епа

РФЗО
ФОНД ЗА

84

сово

36

РФЗО

1.450

ђобЈса

28.210.156,80

сово

100

ђобЈса
б!ак1епа

РФЗО

3.700

!ађ!е1а

РФЗО

41.300

10%

14.677.738,32
174.734,98

2.674.100,00

29.415.100,00

179.894,00

1.978.834,00

399.280,00

4.392.080,00

59.892,00

658.812,00

12.752.050,00

140.272.550,00

816.131,20

8.977.443,20

44.078.370,00

484.862.070,00

2.821.015,68

31.031.172,48

60.467.566,88

665.143.235,68
16.145.512,15

629.045,93

6.919.505,21

25.784.871,50

283.633.586,50

1.778.267,00

19.560.937,00

10%

59.216.317,00

651.379.487,00

10%

7.278.092,50

80.059.017,50

10%

257.848.715,00
10%
17.782.670,00

160.044,10 592.163.170,00
1.762,25

36.537.926,96

1.467.773,83

6.290.459,28

177.826,70
ФОНД ЗА

3.321.629,72

10%

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 18: 604.675.668,80

гИикбЈтаћ
1400 т д

Укупна цена са
ПДВ-ом

10%

125.938,20
ФОНД ЗА

Износ
ПДВ-а

10%

25.504,10

сово

I

10%

19.964,00
ФОНД ЗА

10%

26.741.000,00
24,31

ФОНД ЗА

копсеп1га1 га
Р. Но#тапп-1_а габ1уог га ЈпЈигЈји
КосМе
Ш ./Р осћ е
□Јадпоб1Јсб
ОМВН

811! 1111 !1 1 !8! 81в |ј(|||||
Јединична Укупна цена Стопа
без ПДВ-а
ПДВ-а
цена

72.780.925,00
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1039252

34

УО ТРЕИТО

рагорапЊ
1039253

УО ТКЕИ ТО

<31ахо \Л/е11соте
б.А.
<31ахо \Л/е11соте
б.А.; С1ахо
\Л/е11соте
Орега1Јопб
01ахо \Л/е11соте
б.А.; 01ахо
\Л/е Псоте
ОрегаИопб

200 т д

•П1т 1ак>1е1а

43

ћ0г1е20гтпћ 1
тд

ЈпШкбЈтав референтни
лек

0039101/
0039114

0014220

0014205
46

31МР01Ч1

81МРОМ1

6.000

2.443,25

732.975,00

ФОНД ЗА
СОВО

Јапззеп
В1о1одЈсз В.\/.

ргазак га
копсеп1га1 га
газћ/ог га ЈпТигуи

газ1уог га
јпјексјји

Јапззеп
ВЈо1одЈсз В.\/

газћ/ог га
јпјексуи

73.297,50

806.272,50

2.931.906,00

32.250.966,00

703.657,44

7.740.231,84

3.635.563,44

39.991.197,84

2.280.658,00

25.087.238,00

145.962,11

1.605.583,23

8.951.052,00

98.461.572,00

15.025.696,00

165.282.656,00

338.078,16

3.718.859,76

10%
7.036.574,40

1.440

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 34: 36.355.634,40

Јапззеп
ВЈо1одЈсз В.\/.

10%

29.319.060,00
4.886,51

РФЗО

1 тд

100 т д

50 т д

ћоаса

100 т д

128

РФЗО

2.200

РФЗО

1.600

јпјексјопј
§рпс

ЈпјексЈоп!
зрпс

(1)
(2)

11.403,29
ФОНД ЗА
СОВО

10%
1.459.621,12

40.686,60

89.510.520,00

36

РФЗО

100

10%

150.256.960,00
93.910,60

ФОНД ЗА
СОВО

10%

22.806.580,00

2.000

вос1са
з1ак1епа

доПтитаћ

0014207

РФЗО
400 т д

Јапззеп
РПагтасеиИса
N.N/7
ргазак га газ1Уог
УЕ1_САОЕ 01 А1уодеп Рћагта
га Јпјексџи
УОКТЕМУЕ1_ 0
сЈ.о.о.;
5уп1ћоп
НЈзрапЈа, бХ .;
бупШоп б.К.О .

РЕМ1САОЕ

300

1ав1е1а

!!1!!!!!!1|!!!!!!!!!!!!1!||!!|1|||!!||!!!|!!!!!!!

37

РФЗО

10%
3.380.781,60

13.008.380,00

10%

1.300.838,00

14.309.218,00

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 46: 166.646.121,60

10%

16.664.612,16

183.310.733,76

130.083,80

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А ЗА РФЗО

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А ЗА ФОНД ЗА СОВО

(3)

1.875.359.320,56
74.719.435,20

ВРЕДНОСТ ОКВИРИОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А (1+2)

1.950.078.755,76

(4)

187.535.932,06

ИЗНОС ПДВ-А ЗА РФЗО
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(5)

ИЗНОС ПДВ-А ЗА ФОНД ЗА СОВО

(6)
(7)

(8)

УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А (4+5)

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом ЗА РФЗО

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом ЗА ФОНД ЗА СОВО

(9)

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом (7+8)

7.471.943,52
195.007.875,58
2.062.895.252,62
82.191.378,72
2.145.086.631,34
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КУПАЦ:
/Назив
здравствене
установе/Фонд
за
социјално
осигурање
__________________ , /адреса/_____________________ ,
/име и презиме лица које га заступа/____________________________
Матични број: ХХХХ
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Купац)

војних

осигураника

ДОБАВЉАЧ:
Рћоешх РНагта сЈ.о.о., 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 СгесП* Адпсо1е Вапке
(у даљем тексту: Добављач)
Д а н а __.__.201_. године закључују
УГОВОР Б Р .___
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА 3 А 2018. ГОДИНУ
за партије 1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 8 ,1 9 , 20, 21, 32, 34, 37, 43, 46

1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.

Купац и Добављач у уводу констатују:
1.1.1 да су Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање
војних осигураника спровели отворени поступак јавне набавке Лекова са Листе Ц
Листе лекова за 2018. годину, број јавне набавке: 404-1-110/18-34,
1.1.2 да су Републички фонд за здравствено осигурање и Фонд за социјално осигурање
војних осигураника закључили оквирни споразум са добављачем РћоепЈх Рћагта
с1.о.о., на основу Одлуке бр. . 404-1-33/18-54 од 14.09.2018. године,
1.1.3 да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. 76-13
/18 од^.^2_.2018. године,

1.2.

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

2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1.

Предмет уговора је куповина лекова, наведених у Спецификацији лекова са ценама, која се
налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.

2.2.

Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости реализује овај уговор.

2.3.

За лек у партији 12, Добављач је у обавези да уз лек, о свом трошку, у складу са изјавом од
28.08.2018. години испоручи за све пацијенте на терапији овим лековима потребан број РСК
тестова у складу са стручним смерницама за лечење ових пацијената, као и лек пђаујпп у
количини која је пропорционална количини лека коју понуђач испоручује, и довољна је за
комбиновану терапију свих пацијената који се лече предметним леком (пацијенти чије је
лечење у току и новоуведени пацијенти).
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3.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1.

Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у члану 2. овог уговора које одговарају
ценама из оквирног споразума бр. 76 -13/18 одЈ -^.0 .2018. године.

3.2.

Купац плаћа испоручене количине по уговореној јединичној цени, увећаној за износ ПДВ-а, у
року од 90 дана од дана пријема фактуре. (уколико здравствена установа из Плана мреже
закључује уговор) или

3.2

Купац плаћа испоручене количине по уговореној јединичној цени, увећаној за износ ПДВ-а,
најкасније у року од 45 дана од дана када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а
коју Добављач доставља крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке. Добављач
је дужан да достави писано обавештење Фонду за СОВО у року од 5 дана од дана испоруке
крајњем кориснику Фонда за СОВО да је испоручио добра по предмету уговора за сваку
појединачну испоруку. (уколико Фонд за социјално осигурање војних осигураника закључује
уговор)

3.3

Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 4а.
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени
гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину и поступку
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централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18).
3.4.

Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава
која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Законом којим се
уређује буџетски систем, односно Законом којим се урађује здравствена заштита.

3.5.

Уговорена цена мења се у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, односно Одлуке о
највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на
рецепт дође до промене цене лека услед које цена из уговора постаје виша од цене из
Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог уговора сматраће се цена из
Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном ступања на снагу
Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса.

3.6.

Уколико се, током трајања овог уговора, цена за лек који је предмет овог уговора увећа на
Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања,
Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који представља разлику
између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени цене, Фонд ће
доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са промењеним
ценама ће објавити на својој интернет страници.

3.7.

Повећање цене лека, из претходног става, рачуна се само у односу на цену истог у последње
важећем Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.

3.8.

Уколико током трајања овог уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека
који је предмет овог уговора, ценом из овог уговора сматраће се цена лека из захтева
Добављача, о чему ће бити закључен Анекс уговора, а након закључења Анекса оквирног
споразума.

3.9.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за сву количину наведену у члану 2. овог
уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи_____________ динара.

4.

ИСПОРУКА

4.1.

Добављач се обавезује да ће укупно уговорене количине лекова, из члана 2. овог
испоручити Купцу (здравственој установи)/војноздравственој установи (у даљем
Крајњи корисник Фонда за СОВО) према потребама Купца (здравствене установе)/
корисника Фонда за СОВО, и то у року од 48 сата од дана пријема писменог
купца/крајњег корисника Фонда за СОВО.

4.2.

Место испоруке је ____________ (унети место испоруке).
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5.

УГОВОРНА КАЗНА

5.1.

У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу уговорну
казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од уговорене
вредности тих добара.

5.2.

Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Купац може да тражи накнаду
стварне штете, а може и да раскине уговор.

6.

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

6.2.

Као случајеви више силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити
спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати природне
катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, транспортне несреће, императивне
одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

7.

СПОРОВИ

7.1.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да
се спор не може решити споразумним путем,утврђује се стварна и месна надлежност
Привредног суда у Београду.

8.

РАСКИД УГОВОРА

8.1.

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

8.2.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга
уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

8.3.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само уговорна
страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

8.4.

Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд, у року од 7
(седам) дана.

9.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

9.1.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.

10.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1. Овај уговор је сачињен у ___ ( ___________ ) истоветних примерка на српском језику, од којих
се свакој уговорној страни уручују п о ___ ( _____________ ) примерка.
10.2. Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 - Спецификација лекова са ценама
10.3. Саставни део овог уговора је прилог бр. 2 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално
извештавање, у складу са чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама.
(уколико Фонд за СОВО закључује уговор, тачка 10.3 се брише)
КУПАЦ

ДОБАВЉАЧ

/Назив здравствене установе/

РИоепЈх Рћагта с!.о.о.
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/Име и презиме директора здравствене установе/

Александра Драшковић

Рајко Мандић
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