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заступа в.д. директора проф. др Сањ а Радојевић Ш кодрић
М атични број: 06042945
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор
(у даљ ем тексту: Фонд)

в е с м а гт 1

Ф онд за социјално осигурањ е војних осигураника, Београд, ул. Крунска бр. 13, кога
заступа директор потпуковник др Радан Костић
М атични број: 17677675
ПИБ: 106070529
Број рачуна: 840-14650-22 који се води код Управе за трезор
(у даљ ем тексту: Фонд за СОВО)
С пецијална затворска болница у Београду, за потребе М инистарства правде Управе за
изврш ењ е кривичних санкција, Београд, ул. Бачванска 14а, коју заступа управник др
Д рагољ уб Паун^виТГ ?;
М атични број: 17621408
ПИБ: 103698541
^
Број рачуна: 840-1620-21 крји се води код Управе за трезор
(у даљ ем тексту: бпе.цијална затворска болница)
ДО Б АВ Љ А Ч:
51ауЈатесЈ сЈ.о.о., ул. Булевар ослобођењ а бр. 97, Београд, кога заступа директори Соња
Стјепановић и Радмила Ђ оровић
М атични број: 06906869
ПИБ: 100164522
Број рачуна: 265-1100310000037-35 који се води код РаЈТСеЈзеп Вапка а.сЈ. Београд
(у даљ ем тексту: Добављ ач)
Д а н аМ ./? 2-20 1 8. године закљ учују

О КВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 99-21/18
За јавну набавку
ЛЕКО ВА СА ЛИС ТЕ Б И ЛИС ТЕ Д ЛИС ТЕ ЛЕКО ВА ЗА 2018. ГОДИНУ
за партију 7 -

1.

УВ О ДН Е НАПОМ ЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.

Фонд, Фонд за СОВО, Специјална затворска болница и Д обављ ач 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 Ф онд за СОВО, као Наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке у
1

р к о м ет

сопствено име и за сопствени рачун, а за потребе војноздравствених установа (у
даљ ем тексту: Крајњи корисници Фонда за СОВО),
3) да С пецијална затворска болница у Београду, као Наручилац, спроводи предметну
јавну набавку за потребе М инистарства правде Управе за изврш ењ е кривичних
санкција (Опецијалне затворске болнице, Казнено поправних завода и О кружних
затвора),
4) да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор о
пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Л екова са Листе Б и
Листе Д Л исте лекова за 2018. годину, а сходно члану 17 Уредбе о планирањ у и врсти
роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("С луж бени гласник
РС" бр. 29/13, 49/13, 51/13 испр., 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17, 56/18 и 68/18),
5) 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 заш тите и опрема
медицинском опремом,
6) да С пецијална затворска болница у Београду спроводи предм етну јавну набавку за
потребе С пецијалне затворске болнице, Казнено поправних завода и О кружних
затвора, ради обезбеђењ а континуитета у испоруци лекова,
7) да се оквирни споразум закљ учује на основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број јавне набавке
404-1-110/18-30,
8) да оквирни споразум закљ учује Ф онд 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
даљ ем тексту: Купци), који представљ а саставни део овог споразума,
9) да оквирни споразум закљ учује Фонд за СОВО за свој рачун, а за потребе Крајњих
корисника Фонда за СОВО, наведених у Прилогу 1 овог споразума,
10) да оквирни споразум закљ учује С пецијална затворска болница за потребе
С пецијалне затворске болнице, Казнено поправних завода и О круж них датворз,
наведених у Прилогу 1 овог споразума,
11) да се оквирни споразум закљ учује са једним добављ ачем , у складу са условим а и
критеријумима деф инисаним у конкурсној докум ентацији за јавну набавку бр. 404-1110/18-30,
12) да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-27/18-82 од 19.10.2018. године за партију 7
изабрао понуду понуђача „б1ау1атесГ <±о.о., бр. 3786/18 од 7.9.2018. године.,
13) да ће Купци/Фонд за С О ВО /С пецијална затворска болница, Казнено поправни
заводи и Окружни затвори сами закљ учивати појединачне уговоре на основу овог
споразума и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку,
14) да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним
уговорима које закљ учују Купци/Фонд за С О ВО /С пецијална затворска болница,
Казнено поправни заводи и Окружни затвори са Добављ ачем.
2.

ПРЕДМ ЕТ С П О Р А ЗУМ А

2.1.

Предмет овог споразума је утврђивањ е услова под којима ће се закљ учивати
појединачни уговори о јавној набавци лека који је предмет јавне набавке бр. 404-1110/18-30, између Купаца/Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено
поправних завода и О кружних затвора и Добављ ача.

2.2.

Добро које су предмет овог споразума ближе је деф инисано у С пециф икацији лекова
са ценама, која се налази у Прилогу 2 овог споразума и представљ а његов саставни
2

део.
2.3.

Овај оквирни споразум закљ учује се за период од 6 (шест) месеци за партију 7.

2.4.

Количина лека, наведена у Специф икацији лекова са ценама (П рилог 2), је оквирна
количина за потребе Купаца/Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено
поправних завода и окружних затвора за период од 6 (шест) месеци за партију 7.

2.5.

Укупна
уговорена
количина
лека,
зависи
од
потреба
Купаца/Фонда
за
С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено поправних завода и О кружних затвора
и може да се разликује од количие наведене у С пециф икацији лекова са ценама
(П рилог 2), при чему су Купци/Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница, Казнено
поправни заводи и Окружни затвори, обавезни да изврш е куповину уговорене
количине и у целости реализују закљ учени уговор.

2.6 .

Током периода важењ а овог оквирног споразума, може се закљ учити више
појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Купаца/Фонда за
С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено поправних завода и О кружних затвора.

3.

ПРАВА И ОБА В ЕЗЕ Ф О НДА,
БО Л НИ ЦЕ И Д О Б А В Љ А ЧА

3.1.

Фонд, Фонд за СОВО и С пецијална затворска болница су дужни да:

Ф О НДА

ЗА

СОВО,

СПЕЦ ИЈА ЛН Е

ЗА ТВ О РС КЕ

3.1.1 обезбеде да Купац/Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница, Казнено
поправни заводи и Окружни затвори набављ а добро које је предмет овог
споразума искљ учиво од Д обављ ача у скпаду и на начин предвиђен овим
споразумом;
3.1.2 правовремено обавеш тавају Д обављ ача о чињ еницам а које су од значаја за
реализацију њ егових обавеза.
3.2.

Фонд, Фонд за СОВО и С пецијална затворска болница су дужни да:
3.2.1 правовремено
инф ормиш у
Д обављ ача
о
потребама
Купаца/Фонда
за
С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних
затвора када оне прелазе уговорену количину.

3.3.

Добављ ач је дужан да:
3.3.1 на писмени позив Купца/Ф онда за С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено
поправних завода и О кружних затвора закљ учи уговор о јавној набавци у скпаду
са овим споразумом;
3.3.2 извршава уговорне обавезе према Купцима/Ф онду за С О ВО /Специјалној
затворској болници, Казнено поправним заводима и О кружним затворима у
складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;
3.3.3 одмах по сазнању, писменим путем, обавести Ф онд/Ф онд за СО ВО /С пецијалну
затворску болницу о чињ еницам а које би могле да знатно отежају или онемогуће
снадбевањ е Купаца/Крајњ их корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске
болнице, Казнено поправних завода и О кружних затвора;
3.3.4 обезбеди да лек који испоручује нема правне или м атеријалне недостатке;
3.3.5 обезбеди да лек може бити у промету током целог периода трајањ а оквирног
споразума, односно појединачног уговора;
3.3.6 испоручује лек у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом,
који испуњ ава све захтеве постављ ене у техничкој специф икацији и конкурсној
докум ентацији;
3.3.7 сноси све трош кове који настану као последица уклањ ањ а добара услед грешке
Добављ ача или произвођача.
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4.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.

Купац/Фонд за С О В О /С пецијалнз з зтзо р с кз болница, Казнено попразни зазоди и
Окружни затвори ће са Д обављ ачем закљ учити један или виш е појединачних уговора о
јавној набавци у складу са опредељ еним средствима и јединичном ценом утврђеном у
овом споразуму.

4.2.

На основу овог споразума, Добављ ач закљ учује уговор са Купцем/Ф ондом за С О В О /
Специјалном затворском болницом, Казнено поправним заводима и О кружним
затворима након пријема позива Купца/Ф онда за С О ВО /С пецијалне затворске
болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора. Позив се достављ а путем
поште, електронске поште или ф аксом. Уз позив се достављ а текст уговора сачињ ен у
скпаду са Моделом уговора, који се налази у Прилогу 3 овог споразума и представљ а
његов саставни део.

4.3.

Количине у појединачним уговорима одређује Купац/Ф онд за
затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори.

4.4.

Појединачни уговори важе до реализације укупно уговорених количина.

4.5.

Ф онд/Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница не гарантују Д обављ ачу да ће
Купац/Фонд за С О ВО /С пецијална затворска болница, Казнено поправни заводи и
Окружни затвори уговорити количине наведене у С пециф икацији лекова са ценама
(Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету коју Д оба вљ зч трпи услед уговарањ а
количина мањих од количина предвиђених у С пециф икацији лекова са ценама (П рилог
2 ).

4.6.

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

5.

ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋ АЊ А

5.1.

Цена из споразума је јединична цена лека који је предмет овог споразум а и који је
наведен у Специф икацији 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 О длуке о највиш им ценама лекова за употребу у хум аној
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, см атраће се цена из Правилника, односно Одлуке,
која се аутоматски примењује, даном ступањ а на снагу Правилника, односно Одлуке,
без закљ учивањ а Анекса.

5.3.

Уколико се, током трајањ а 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, Добављ ач има право на увећањ е цене из споразум а и то за
проценат који представљ а разлику између процента увећањ а цене лека и 5 процената.
О наведеној промени цене, Фонд ће доставити обавеш тењ е Д обављ ачу и Купцима, и
специф икацију лекова са промењ еним ценама ће објавити на својој интернет
страници.

5.4.

Повећање цене лека, из рретходног 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 ово 1 оквирног споразума
уплатом на текући рачун Добављ ача, најкасније у року од 90 дана од дана пријема
фактуре.

С О ВО /С пецијална

оквирног
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5.6.

Фонд за СОВО плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог оквирног
споразума уплатом на текући рачун добављ ача, најкасније у року од 45 дана од дана
када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју Добављ ач достављ а
крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке. Добављ ач је дужан да достави
писано обавеш тењ е Фонду за СОВО у року од 5 дана од дана испоруке крајњем
кориснику Фонда за СО ВО да је испоручио добро по предмету уговора за сваку
појединачну испоруку.

5.7.

Специјална затворска болница плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог
оквирног споразума уплатом на текући рачун добављ ача, најкасније у року од 45 дана
од дана испостављ ене ф актуре само за потребе С пецијалне затворске болнице као
Купца. Казнено поправни заводи и Окружни затвори самостално плаћају испоручене
количине по јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун
Добављ ача, најкасније у року од 45 дана од дана испостављ ене ф актуре приликом
испоруке.

5.8.

Добављ ач је дужан да, приликом испостављ ањ а ф актуре, поступи у складу са чланом
4а. Закона о роковима измирењ а 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 регистровањ а ф актура, односно других захтева за исплату, као и
начину вођења и садржаја централног регистра ф актура („Службени гласник РС“ бр.
7/18).

5.9.

Уколико током трајањ а оквирног споразума Добављ ач достави Фонду захтев за
умањ ењ е цене лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразума
сматраће се цена лека из захтева Добављ ача, о чему ће бити закљ учен Анекс
оквирног споразума.

6.

КВ АЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1.

Квалитет производа који је предмет овог споразума мора у потпуности одговарати
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе и уверењ има о
квалитету и атестима.

6.2.

Купац/Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница, Казнено поправни заводи и
Окружни затвори су овлаш ћени да врше контролу квалитета испоручене робе у било
које време и без претходне најаве на м есту пријема, током или после испоруке, са
правом да
узорак производа
из било
које испоруке достави
независној
специјализованој институцији ради анализе.

6.3.

У случају када независна специјализована институција утврди одступањ е
уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Добављ ача.

6.4.

Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца/Крајњ ег
корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено поправног завода и
Окруж ног затвора у присуству представника Добављ ача. Евентуална рекламација од
стране Купца/Крајњ ег корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске болнице,
Казнено поправног завода и О круж ног затвора на испоручене количине мора бити
сачињ ена у писаној ф орми и достављ ена Д обављ ачу у року од 24 (двадесетчетири)
часа.

6.5.

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

6.6.

Добављ ач се обавезује да ће испоручивати лек са роком трајањ а од најмање 9 месеци
од дана испоруке.односно са роком трајањ а од најмање 2/3 произвођачког рока,
уколико је произвођачки рок 9 месеци или краће.

од
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7.

ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1.

ДоОавЈ ћач је дужан да, на з а х 1ви Купца/Крајње! корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне
затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора, испоручи количине
уговорене појединачним уговором.

7.2.

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца/Крајњ ег
корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено поправних завода
и О кружних затвора.

7.3.

Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 72 сата од дана пријема
писменог захтева Купца/крајњ ег корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске
болнице/Казнено поправних завода/О кружних затвора.

7.4.

М есто испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин
Купца/Крајњ ег корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено
поправних завода и О кружних затвора, осим ако из објективних разлога, Купац/Фонд за
С О ВО /С пецијална затворска болница, Казнено поправни заводи и О кружни затвори не
одреде појединачним уговором другу локацију испоруке. Трош кови транспорта и
евентуални други трош кови укљ учени су у цену и Купац/Фонд за С О ВО /С пецијална
затворска болница, Казнено поправни заводи и Окружни затвори их посебно не
признају.

7.5.

Ф онд/Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница задржава право да у току важења
оквирног споразума измени списак Купаца/Крајњ их корисника Фонда за С О ВО /Казнено
поправних завода и окружних затвора. Уколико у току трајањ а оквирног споразума
дође до измене Прилога 1 - С писак здравствених установа, у см ислу додавањ а
здравствене установе, као Купца/Крајњ ег корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне
затворске болнице, Казнено поправних завода и Окружних затвора, на исти, Прилог 1 С писак здравствених установа се ажурира без закљ учивањ а Анекса оквирног
споразума.

7.6.

Фонд је дуж ан да ажурирани списак из тачке 7.5. овог Споразума, достави Добављ ачу
и објави на својој интернет страници.

8.

У ГО В О Р Н А КАЗНА

8.1.

У случају прекорачењ а уговореног рока испоруке Добављ ач је дужан да плати
Купцу/Ф онду за С О ВО /С пецијалној затворској болници, Казнено поправним заводима и
О кружним затворима уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а
предметног добра за које је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закаш њ ењ а, али не
више од 5% од уговорене вредности тог предм етног добра. Ако штета пређе износ
уговорне казне Купац/Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница, Казнено
поправни заводи и Окружни затвори могу да траже накнаду стварне штете, а могу и да
раскину уговор.

9.

С РЕДСТВ О О БЕЗБЕЂ ЕЊ А ЗА Д О Б РО ИЗВРШ ЕЊ Е ПОСЛА

9.1.

Добављ ач је обавезан да приликом потписивањ а оквирног споразум а достави три
средства обезбеђењ а за добро извршењ е посла за сваког Наручиоца посебно.

9.2.

Добављ ач је обавезан да приликом потписивањ а 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 изврш ењ е посла, у
висини од 2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, опредељ ене 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.
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9.4.

Добављ ач је обавезан да приликом потписивањ а оквирног споразум а Ф онду за СОВО
достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Н ародне банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлаш ћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављ ено попуњ ено и оверено м енично овлашћењ е
у висини од 10% од вредности оквирног споразум а (без ПДВ-а) опредељ ене за Фонд
за СОВО. Уз меницу мора бити достављ ена и копија картона депонованих потписа,
који мора бити издат од стране пословне банке која је наведена у меничном
овлаш ћењ у - писму.

9.5.

Средство обезбеђењ а за добро извршењ а 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.

Добављ ач је обавезан да приликом потписивањ а оквирног споразум а Специјалној
затворској болници достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлаш ћењ а Народне банке, оверена печатом и потписана од стране лица
овлаш ћеног за заступање, а уз исту мора бити достављ ено попуњ ено и оверено
менично овлаш ћењ е у висини од 10% од вредности оквирног споразум а (без ПДВ-а)
опредељ ене за С пецијалну затворску болницу. Уз меницу мора бити достављ ена и
копија картона депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне банке
која је наведена у меничном овлаш ћењ у - писму.

9.7.

С редство обезбеђењ а за добро изврш ењ а посла, наведено у претходном ставу,
остаће на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека
важења оквирног споразума.

9.8.

Фонд/Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница ће уновчити средство обезбеђењ а
за добро извршења посла, наведено у овом члану, уколико обавезе по оквирном
споразуму и уговорима закљ ученим на основу оквирног споразум а не буду
благовремено или правилно реализоване, односно уколико Д обављ ач престане да их
реализује.

9.9.

Средства обезбеђењ а, наведена у тачкам а 9.2, 9.4. и 9.6. овог члана, Фонд ће
активирати највиш е до износа од 2%, односно Фонд за С О ВО /С пецијална затворска
болница ће активирати највиш е до износа од 10% од нереализоване вредности
партије без ПДВ-а, на коју се односи неиспуњ ењ е обавеза по оквирном
споразуму/уговорима закљ ученим на основу истог.

9.10. У случају да Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница делим ично активира
достављ ену меницу за добро изврш ењ е посла, односно исту не реализује у укупном
износу наведеном у меничном овлаш ћењ у, Добављ ач је у обавези да у року од 7
(седам) дана од дана активирањ а, достави Фонду за С О ВО /С пецијалној затворској
болници нову меницу и менично овлаш ћењ е у висини од 10% преостале вредности
оквирног споразума опредељ еног за Фонд за С О ВО /С пецијалну затворску болницу.
9.11. Средство обезбеђењ а за добро изврш ењ а посла, наведено у ставу 2. овог члана, важи
за испуњење обавеза за све Купце по овом споразуму.
9.12. С редство обезбеђењ а за добро изврш ењ а посла, наведено у ставу 4. и 6. овог члана,
важи за испуњење свих обавеза за Фонд за С О ВО /С пецијалну затворску болницу
(Казнено поправне заводе и Окружне затворе).
9.13. У случају закаш њ ењ а или других повреда обавеза за које је овим споразумом
предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8.
овог споразума, док средство обезбеђењ а за добро извршењ а посла, наведено у овом
члану, може да се уновчи у случају да се закаш њ ењ а или повреде наставе или уколико
је извесно да Добављ ач неће моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора
за време важења оквирног споразума/уговора.
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9.14. Наручилац ће, најкасније у року од 15 дана, на захтев добављ ача прихватити
квартално умањ ењ е банкарске гаранције за Фонд и то за износ испоручених добара у
претходном кварталу, а највиш е до вредности од 85% испоручених добара из овог
споразума.
9.15. Средства обезбеђењ а за добро извршење посла ће Д обављ ачу бити враћена након
истека рокова из тачки 9.3, 9.5 и 9.7 овог члана.
10.

ВИШ АСИЛА

10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразум у за каш њ ењ е у
изврш ењ у обавеза из споразума. О датуму наступања, трајањ у и датуму престанка
више силе, стране у споразум у су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у
року од 24 (двадесетчетири) часа.
10.2. Као случајеви више силе см атрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразум у и
који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу
сматрати
природне катастроф е
(земљ отреси,
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 реш авају споразумно, а у
случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна
надлежност Привредног суда у Београду.
12.

РАСКИД О КВ ИРН О Г СПО РАЗУМ А

12.1. У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављ ају,
споразум може да раскине свака уговорна страна, у целости. 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
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понављ ају и уколико исте није откпонила у остављ еном 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 споразум а у потпуности и
благовремено извршила.
12.4. Раскидом оквирног споразума престаје м огућност закљ учењ а појединачних уговора
између Добављ ача и Купаца/Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске болнице, Казнено
поправних завода и Окружних затвора.
12.5. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закљ учене на основу
овог споразума и исти се изврш авају у складу са одредбам а тих уговора и овог
споразума, осим уколико Фонд/Ф онд за С О ВО /С пецијална затворска болница, ценећи
околности конкретног случаја, не одлучи другачије.
12.6. У случају потребе раскида појединачних уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд
обавеш тава Купце о истом.
12.7. У случају да се оквирни споразум раскида између јед но г Наручиоца и Д обављ ача, исти
нема утицаја на друге Наручиоце, односно оквирни споразум остаје на снази за остале
Наручиоце.
13.

ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РА С КИД О КВ ИРН О Г С ПОРАЗУМ А

13.1. Фонд, Фонд за СОВО и С пецијална затворска болница имају право да раскину оквирни
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споразум за лек који је предмет овог оквирног споразума уколико утврде да је извесно
да ће, услед непродужењ а дозволе за лек, престати м огућност прометовањ а то г лека
пре истека рока трајањ а овог оквирног споразума.
13.2. Фонд, Фонд за С ОВО и С пецијална затворска болница имају право да, у случају да
важећа дозвола за л е к истиче пре истека рока трајањ а овог оквирног споразума,
захтевају од Д обављ ача 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 („С лужбени гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12).
14.

ЗА КЉ УЧЕЊ Е О КВ И РН О Г СПО РАЗУМ А

14.1. Овај споразум закљ учује се даном потписивањ а од стране Фонда, Фонда за СОВО,
Специјалне затворске болнице и Добављ ача.
14.2. Уколико Добављ ач не достави траж ена средства обезбеђењ а за добро извршење
посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закљ учен.
15.

Д О С ТА В Љ А Њ Е И Н Ф О РМ А Ц ИЈА

15.1. Добављ ач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходни месец, Ф онду/Ф онду за
С О ВО /С пецијалној затворској болници достављ а извештај о испорукама извршеним
Купцима/Крајњ им корисницима Фонда за С О ВО /С пецијалној затворској болници,
Казнено поправним заводима и О кружним затворима а на основу овог оквирног
споразума, на обрасцу који достави Фонд.
16.

ЗА В РШ Н Е ОДРЕДБЕ

16.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењ иваће се одредбе
закона који регулиш у облигационе односе, као и други прописи који регулиш у ову
материју.
16.2. Овај споразум сачињ ен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, и то за
сваку страну потписника оквирног споразума по један примерак.
16.3. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - С писак здравствених установа (Купаца, Крајњих корисника Фонда за СОВО,
Специјалне затворске болнице, Казнено поправних завода и окружних затвора)
Прилог 2 - С пециф икација лекова са ценама
Прилог 3 - Модел уговора
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КУПЦИ
Филијала
РФЗО

Назив здравствене установе

Седиш те и адреса здравствене
установе

Званична интернет адреса

Дом здрављ а "Др Јанош Хаџи ", Бачка Топола

Светог С теф ана 1, Бачка Топола

\ллл/\л/.сЈгв{.со.г5

Дом здрављ а "Др Мартон Ш андор ", Мали Иђош

Занатлијска 1, Мали Иђош

\ЛЛЛЛЛ/.С|2Гт.Г5

Дом здрављ а Суботица

Петефи Ш андора 7, Суботица

(ЈотгсЈгауНа.ога.гб

Општа болница Суботица

Изворска 3, Суботица

\ллллл/.6о1шса5и6о11са.сот

Дом здрављ а Ж итиш те

Иве Лоле Рибара 16, Ж итиш те

\ллллллс122Ш51е.г$

Дом здрављ а Нови Бечеј

Т рг Ослобођењ а 2, Нови Бечеј

Нема

Дом здрављ а Сечањ

Партизански пут бб, Сечањ

\ллллл/.с10т2сјгау||а5есат.г5

Дом здрављ а Српска Црња

Ж арка Зрењ анина бр 15, Српска
Црња

\ллллл/. сЈ25грбкасгп\а.Г5

Дом здрављ а Зрењанин

Светосавска бр. 31, Зрењанин

\ллллл/.с)22 г е т а т п . гз

Опш та болница Зрењанин

Др Васе Савића бр. 5, Зрењанин

\ллллл/.ћо1тса.огаг5

Специјална болница за плућне болести "Др Васа
Савић", Зрењанин

Петеф ијева бр. 4, Зрењанин

\ллллл/.р1испа.со.г5

Дом здрављ а Ада

Јожеф а Атиле 9, Ада

\ллллл/.с!2ас1а.со.г5

Дом здрављ а Кањижа

Карађорђева 53, Кањижа

\ллллл/. Љ ка п ј јг а .ога. Г5

Дом здрављ а Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића бр.
85, Нови Кнежевац

\ллллл/.с12пк.ога.г5

Дом здрављ а Чока

С енћанска 3, Чока

\ллллл/.с12с 0 ка .с 0 т

Дом здрављ а Сента

Бошка Југовића бр. 6, Сента

\ллллл/.2с1гаУ51У05еп1а. Г5

Опш та болница Сента

Карађорђева 64, Сента

ћо5рИа15еп1а.г5

Опш та болница Кикинда

Ђ уре Јакш ића 110, Кикинда

\ЛЛЛЛЛ/.Обк|.Г5

01. Суботица

02. Зрењанин

03. Кикинда

Дом здрављ а Кикинда

Краљ а Петра I 106, Кикинда

сккЈктс1а.пе1

С пецијална болница за психијатријске болести
"Свети Врачеви" Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића бр.
85, Нови Кнежевац

\лллллл5рћпоу|кпе2еуас.ога.г5

Дом здрављ а Апибунар

Трг Слободе 8, Апибунар

\ллллл/.с!2а1|ћипаг.г5

Дом здрављ а Бела Црква

Јована Поповића бб, Бела Црква

\ЛЛЛЛЛ/.С12&С.Г5

04. Панчево
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Об.Сомбор

Об.Нови Сад

Дом здрављ а Ковачица

Ш турова 42, Ковачица

\ЛЛЛЛЛ/.С|2к0У.Г$

Дом здрављ а Ковин

Трг О слобођењ а 4, Ковин

\ллллм. с1о т 2 с1гауНакоу|п.ога. гг>

Дом здрављ а Опово

Бориса Кидрича 6, Опово

\ЛЛЛЛЛ/.СЈ2000У0.Г5

Дом здрављ а "1 .0 ктоб ар ", Пландиште

Карађорђева 13, Пландиште

\ллллл/.ско1апсПз1е. гз

Општа болница Вршац

Абраш евићева бб, Вршац

\лллллловугзас.сот

Дом здрављ а "Врш ац" Вршац

Абраш евићева бб, Вршац

\ЛЛЛЛЛ/. С|2УГЗаС. с о . Г5

Дом здрављ а "П анчево" Панчево

М. Обреновића 2, Панчево

\ллллллс12 р а п с е у о .о г с |

Општа болница Панчево

Милоша Требињ ца 11, Панчево

\лллллл в о 1т с а р а п с е у о . гз

С пецијална болница за плућне болести "Др
Будисав Бабић", Бела Црква
Специјална болница за психијатријске болести
"Др Славољ уб Бакаловић", Вршац
С пецијална болница за психијатријске болести
Ковин

Светозара М илетића 55, Бела
Црква

\ллллл/.зрв6е1асгкуа.ога

Подвршанска 13, Вршац

\л /\л л л л 5 р & угза с.о га .г5

Цара Лазара 253, Ковин

\ЛЛЛЛЛЛ 5 ђ р 6 . кОУ1 п . 1п?о

Дом здрављ а Апатин

Нушићева бб, Апатин

\ллллл/.с1гара1|п.со.г5

Дом здрављ а Кула

Трг ослобођењ а 9, Кула

\ллл/\л/.с!2 к и 1а . п е 1;

Дом здрављ а Оџаци

Мостонга 25, Оџаци

\ллллл/. ЉосЈгасЈ.ога. гз

Дом здрављ а "Др Ђ орђе Лазић", Сомбор

Мирна бр. 3, Сомбор

^ллллллскзотћог.гз

Општа болница "Др Радивој Симоновић", Сомбор

Војвођанска 75, Сомбор

\ллллл/. 6о 1п 1с а з о т ђо г. о та. Г5

Дом здрављ а Бач

Бачка 2

\ллллл/.с!2ћас.183.пе1

Дом здрављ а "Др Младен Стојановић", Бачка
Паланка

Краља Петра I 26/а

\ллллл/.с12&асра1.ога.г5

Дом здрављ а Бачки Петровац

Маршала Тита 6

\ллллл/.с12ћ а ск 1ре 1гоуас. Г5

Дом здрављ а "Др Душ ан Савић Дода", Беочин

Светосавска бб

нема

Дом здрављ а Бечеј

Браћа Тан 3

\ллллл/.<ј2ђесеј.г5

Дом здрављ а Ж абаљ

Николе Тесле 66

\ллллл/.сЈ22а&а1|.г5

Дом здрављ а "Др Ђ орђе Бастић", Србобран

Јована Поповића 25/1

\талл/. с125гђођгап.с о т

Дом здрављ а Темерин

Народног ф ронта 82

\ллллл/.сЈ21етепп.г5

Дом здрављ а Тител

Главна 22

нема
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Дом здрављ а Нови Сад

Булевар Цара Л азара 75

\ЛЛЛЛЛ/.СЈ2П5.ГЗ

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад

Вршачка 28

^ л л л л л /.ћ И п а о о т о с п з .о га .гз

Дом здрављ а "Вељ ко Влаховић", Врбас

Палих бораца бр. 20

\ЛЛЛЛЛ/.СЈ2УГћа5.СО.Г5

Општа болница Врбас

Др Милана Чекића 4

\ЛЛЛЛЛ/.ОћУГћа5.Г5

Футошка 68

\ЛЛЛЛЛ/. 5ћПОУ15ас1. СО. Г5

Пут доктора Голдмана 4

\л л л л л /.о п к.п 5 .ас.г5

Пут доктора Голдмана 4

\ЛЛЛЛЛ/Ј0ћч1с1.Г5

Пут доктора Голдмана 4

\ллллл/.Јкл/ћу.п5.ас.г5

Хајдук Вељ кова 10

\ЛЛЛЛЛЛ1222С1|0УП5.Г5

Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад

Хајдук Вељ кова 12

\л /\л л л /.к1 1 тк а 2 а 5 1 о та 1 о 1 о с ш и .с о т

Клинички центар Војводине Нови Сад

Хајдук Вељкова 1

\ЛЛЛЛЛЛкСУ.Г5

Др Симе М илош евића 6

\ЛЛЛЛЛ/ .22225П 5.С О .Г5

Српскоцрквена 5

\ллллл/.с12тс1ша.г5

Дом здрављ а "Др Драган Фундук", Пећинци

Јове Негуш евића 5-7

\ЛЛЛЛЛ/.с12РеС1ПС1.Г5

Дом здрављ а Рума

Орловићева бб

\ллллллсЈ2гита.г5

Специјална болница за реуматске болести Нови
Сад
Институт за онкологију Војводине, Сремска
Каменица
Институт за плућне болести Војводине, Сремска
Каменица
Институт за кардиоваскуларне болести
Војводине, Сремска Каменица
Институт за здравствену заш титу деце и
омладине Војводине, Нови Сад

Завод за здравствену заш титу студената Нови
Сад
Дом здрављ а "Др М илорад-М ика Павловић",
Инђија

07. Сремска
М итровица

Дом здрављ а Ириг

Војводе Путника 5

\ЛЛЛЛЛ/.С121ПС|.Г5

Дом здрављ а "Др Јован Јовановић Змај", Стара
Пазова

Владимира Хурбана 2

\Л/\ЛЛЛ/.СЈ25Са20Уа. Г5

Дом здрављ а Шид

Алексе Ш антића 1

\ллллл/.с)от2с1гау||а51с1.ога.г5

Дом здрављ а Сремска М итровица

Стари шор бр. 65

\ЛЛЛЛЛ/.СЈ25т.Г5

Опш та болница Сремска Митровица

Стари шор бр. 65

\ЛЛЛЛЛ/.0ћ5т.Г5

Дом здрављ а Богатић

Мије Јовановића 25

ш т . сЈ2 ћоаа(Јс. ога. Г5

Дом здрављ а Љ убовија са стационаром

Војводе М ишића 58

\ллллл/.с121| и ћ о у и а . с о т

Дом здрављ а " Др М иленко М арин" Лозница

Болничка 65

\ЛЛЛЛЛ/. СЈ2102П 1са. СО. Г5

Дом здрављ а "Крупањ", Крупањ

Владе Зечевића 61

\ллллл/.с12кгиоапЏ2.г5

08. Ш абац
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09. Ваљево

10.
Смедерево

11.
Пожаревац

Дом здрављ а "Мали Зворник", Мали Зворник

Рибарска 25

'м л/у/.Љ таП гуогтк.ота.гб

Опш та болница Лозница

Болничка 65

\ллллл/.во1тса1о2тса.г5

Дом здрављ а Владимирци

С ветог Саве бр.17

\лзд\ллу1асМгтга.ога.г5

Дом здрављ а "Др Даринка Лукић", Коцељ ева

Немањина 8

нема

Дом здрављ а Ш абац

Попа Карана 2

\ллллл/. сквађас. ога. Г5

Општа болница "Др Лаза К.Лазаревић", Ш абац

Попа Карана 4

\ллллл/.ћо1тса015.ога.г5

Дом здрављ а Уб

Добросава Симића бр.1

\ЛЛЛЛЛЛС|2ић.Г5

Дом здрављ а Ваљево

Ж елезничка бр. 12

\ллллл/.сЈ2Уа1јеУ0.г5

Дом здрављ а Осечина

Болничка 13-15

нема

Дом здрављ а Љ иг

Пут Апим пија Васиљ евића бб

\л/\ллл/.с1о т 2 с1гау|ја 1јгс[. Г5

Дом здрављ а Мионица

Кнеза Грбовића бр. 307

\ЛЛЛЛЛЛС|2ГПЈОПЈСа.Г5

Општа болница Ваљево

Синђелићева 62

\ллллл/.2СУаНеуо.г5

Дом здрављ а Лајковац

С ветог Саве бб

млллл/.сИајкоуас.гб

Општа болница "Свети Л ука" Смедерево

Кнез М ихајлова 51

\ллллл/.оћ5тес1егеуо.г5

Дом здрављ а Смедерево

Кнез М ихајлова 51

с1от2с1гау|ја5сЈ.г5

Вука Караџића 147

\ллллл/.ћо1пЈса-оа1апка.со.г5

М илоша Великог 110

\ллллл/. сЈгуе Iј кар Iа п а .г$

Дом здрављ а Смедеревска Паланка

Кнеза Милоша 4

\ллллл/.сЈ25тес1ра1апка.г5

Дом здрављ а Велико Градиште

Војводе Путника 1

\ллллл/.сЈ2Уа.г5

Дом здрављ а Ж агубица

Николе Пашића 22

\ллллл/.с122ааић 1са. гз

Дом здрављ а Голубац

Трг палих бораца бб

\ллллл/.сЈот2с1гау||аао1ићас.г5

Дом здрављ а Кучево

Ж ике Поповића 48

нема

Дом здрављ а Мало Црниће

Стишка бб

нема

Дом здрављ а Пожаревац

Јована Ш ербановића 12-14

нема

Општа болница Пожаревац

Братства и је д и н ства 135

\ЛЛЛ/\Л/.ОћР.Г5

Дом здрављ а Ж абари

Кнеза Милоша бб

\ллллл/.сЈ22 аћап. 15 0 т .с о т

Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска
Паланка
Дом здрављ а "М илан Бана Ђ орђевић", Велика
Плана
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12. Крагујевац

13. Јагодина

Опш та болница Петровац на Млави

М оравска 2

\ллмлл2 сре(г 0уас. гз

Дом здрављ а Петровац на Млави

Моравска 2

\ллллл/.2 сре 1гоуас. гз

Дом здрављ а Крагујевац

Краљ а М илутина 1

\ллллл/.с12ка.гз

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац

Змај Јовина 32

нема

Дом здрављ а Баточина

Кнеза Милоша Обреновића бр. 1

\ллллл/.с12ба {оста . гз

Дом здрављ а" Даница и Коста Ш амановић" Кнић

Гл а вн а б б

\ллллллсккп1с.г5

Дом здрављ а Лапово

Иве Андрића 9

\ЛЛЛЛЛ/.СЈ21аООУО.Г5

Дом здрављ а "М илоје Хаџић-Ш уле" Рача

Виноградска бб

нема

Дом здрављ а "Свети Ђ орђе", Топола

Булевар Вожда Карађорђа 67

\ллллл/.с121ооо1а.Г5

Здравствени центар Аранђеловац

Краљ а Петра Првог бр. 62

\ллллл/.2сагапс1|е1оуас.ога.г5

Завод за здравствену заш титу радника
Крагујевац

Косовска бр.4, Крагујевац

\ЛЛЛЛЛ/.222Гка.Г5

Клинички центар Крагујевац

Змај Јовина 30

\ллллл/.кс-ка.г5

Дом здрављ а Д еспотовац са стационаром

Савез бораца 74

\ллллл/. с12сЈе5Ро1оуас. гз

Дом здрављ а С вилајнац са стационаром

Краљ а Петра Првог бр. 47

\ллллл/.с125УПа|пас.сот

Дом здрављ а Ћуприја

Кнеза М илоша бб

нема

Опш та болница Ћуприја

М иодрага Новаковића 78

во 1тсасиргиа.сот

Дом здрављ а Рековац

Јохана Јоханесона бб

\ллллл/. сјггекоуас. Г5

Дом здрављ а Јагодина

Карађорђева бб

\ллллл/.с)от2СЈгау||а1ааос1та.аи{еп{|
к.пе!

Општа болница Јагодина

Карађорђева 4

\ллллл/.во1тса|аа ос 1т а .а и 1еп 11к.пе 1

Дом здрављ а Параћин

М ајора Марка 10

нема

Општа болница Параћин

М ајора Марка бб

нема

Дом здрављ а Бор

Николе Коперника 2-4

\л/\ллл/.сЈот2с1гау||авог.ога.г5

Опш та болница Бор

Др Драгиш е М ишовића 1

\ллллл/.вогво1тса.ога.г5

Дом здрављ а "Др Верољ уб Цакић", М ајданпек

Капетанска 30

\ллллл/. Љ т рек. ога. Г5

Опш та болница М ајданпек

Капетанска 30

\ллллл/.оћт.г5

14. Бор
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15. Зајечар

16. Ужице

Здравствени центар Неготин

Бадњевска 4

\лллллл2 сп еаоИп.ога. гз

Здравствени центар Кладово

Дунавска 1-3

\ллллл/. 2 с к 1ас1оуо. с о . Г5

Дом здрављ а Бољ евац

Драгиш е Петровића бр. 41

\ллллллс12во11еуас.г5

Здравствени центар Књажевац

4-ти јули бр. 2

нема

Здравствени центар Зајечар

Расадничка бб

\ллллл/. г с г а јеса г. со т

Здравствени центар Ужице

Милоша Обреновића 17

\ллллл/.2сие.г5

Општа болница Чачак

Чачак, Др Драгиш е М ишовића 205

\ллл/\л/.2 ссасак.гз

Дом здрављ а „Чачак"

Чачак, Веселина М иликића 9

\ллллл/.2ссасак.Г5

Дом здрављ а Лучани

Гуча, Републике бб

\ллллл/.2ссасак.г5

Дом здрављ а Ивањица

Ивањица, 13. септембра 39

\л лл л л/.2ссасак.г5

Дом здрављ а Горњи М илановац

Тихомира М атијевића бр. 1

нема

Општа болница Горњи Милановац

Војводе М илана 37

\ллл/\л/.ђо1п 1с а -а т .о га

Дом здрављ а Рашка

Др Јовановића 4

\ллллллсЈ2га5ка.г5

Општа болница "Студеница", Краљ ево

Југ Богданова 110

\ллллл/.во1тса51исЈеп1саку.со.г5

Дом здрављ а Краљ ево

Југ Богданова 112

\ллллл/. сјгкга 1јеуо.с о .Г5

Дом здрављ а "Др Никола Џамић", Врњачка Бања

Краљ евачка 21

с12у&агна.0га.г5

С пецијална болница за интерне болести Врњачка
Бања

8. марта 12

\ллллл/.ћо1шсаув.ога.г5

Општа болница Крушевац

Косовска 16

\л/\ллл/.2скги5еуас.ога.г5

Дом здрављ а Крушевац

Косовска 16

\ллл/\лл2скги5еуас.огс|.г5

Дом здрављ а "Др Добривоје Гер ПоповиГ',
Апександровац

Болничка бр.6

\ллллл/.с12а1ек5апс!гоуас.ога.г5

Дом здрављ а "Др Властимир Годић", Варварин

Слободе бб

\ллллл/. дг-\/а п/а п п .со т

Дом здрављ а Ћ ићевац

Светог Саве бр. 19А

\ллллл/.с12с 1сеуас.с 0 т

Дом здрављ а Брус

Краљ а Петра I бр. 9

\ллллллс12ћги5.ога.г5

Дом здрављ а „Др Сава С танојевић“ , Трстечик

Светог Саве 49

\от\лл/.с)21г51егнк.гз

Дом здрављ а Гаџин Хан

М илоша Обилића 10, Гаџин Хан

\ллллл/.с12.аасЈ21пћап.ога.г5

Дом здрављ а "Др Љ убинко Ђ орђевић" Сврљ иг

Хаџићева 40

нема

17. Чачак

18. Краљево

19. Крушевац

20. Ниш
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21. Прокупље

22. Пирот

Дом здрављ а Сокобања

М итрополита М ихајла 23

\ллллл/.сЈ2б о к о в а т а .с о т

Дом здрављ а Ниш

Војводе Танкосића 15

\ллллл/.с1от2с1гау||ат5.со.гз

Дом здрављ а Мерошина

Цара Лазара бр. 11

\ллллл/.<Ј2тего51па. т к >

Дом здрављ а "Др Милорад М ихајловић" Ражањ

Партизанска 145

\ллллллсЈггагап ]. ога. гз

Дом здрављ а Д ољ евац

Др Михајла Тимотијевића бб

\ллллл/.с!2сЈо1|еуас.ога.г5

Опш та болница Алексинац

Момчила Поповића 144

\ллллл/.2са1ек51пас.г5

Дом здрављ а Алексинац

Момчила Поповића 144

\л л л л л /.2 са 1 е кб та с.г5

С пецијална болница за психијатријске болести
"Горњ а Топоница", Горња Топоница

Стевана С инђелића 39,Ниш

\ллллл/. 5о61ооотса. Г5

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш

Војислава Илића бб

\ллллл/.М1пат5.ога

Завод за здравствену заш титу радника Ниш

Војислава Илића бб

\ллллл/. т ес! гасЈа п \з . Г5

Завод за здравствену заш титу студената Ниш

Катићева бр. 29

\ллллл/.51исЈро1т5.Г5

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

Булевар др Зорана Ђ инђића 83

\ллллл/.2ауосНђ.ога. гз

С пецијална болница за плућне болести " Озрен",
Сокобања

Насељ е Озрен

\ллллл/.5ђо2геп.ога. Г5

Клинички центар Ниш

Др Зорана Ћ инђића 48

\ЛЛЛЛЛ/.кСП15.Г5

Клиника за стоматологију Ниш

Булевар др Зорана Ђ инђића бр.
52

\ЛЛЛ/\Л/.к25П15.Г5

Дом здрављ а Куршумлија

Др М елгард бб

\ллллл/.с)2киг5ит1иа.ога.г5

Дом здрављ а Блаце

Браће Вуксановић бр. 55

\ллллл/.с12ђ1асе.ога.г5

Дом здрављ а Ж иторађа

Топлички хероји 55

нема

Дом здрављ а Прокупље

Ћ ирила и М етодија бр. 4

\ллллл/.с1от2сЈгау||аргокис>Не.г5

Опш та болница "Др Алекса Савић" Прокупљ е

Пасјачка бр. 2

\ллл/\л/.ђо1тсаргокирЦе.сот

Дом здрављ а Бела Паланка

Бранислава Нушића 2

\ллл/\л/.сЈ2ђе1аоа1апка.ога.г5

Дом здрављ а Пирот

Војводе Момчила бб

\ЛЛЛЛЛЛСЈ2Р1Г01.Г5

Општа болница Пирот

Војводе М омчила бб

\ллллл/.р|ђо1тса.г5

Дом здрављ а Бабушница

Ивице М иладиновића 2

\ллллл/.с12ђађи5тса.сот

Дом здрављ а Дим итровград

Христо Смирненски 2

\ллллл/.с12с1та.ога.г5
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Дом здрављ а Бојник

Стојана Љ убића бб

\л/\л/\л/.с12ћ о јтк.о га

Дом здрављ а Лесковац

Светозара М арковића бр. 116

\л/\лллл<Ј21е5коуас.сот

Дом здрављ а Власотинце

Моше Пијаде бр. 2

\ллллллсЈ2-у1а5о1тсе.\л/еећ1у.сот

Дом здрављ а М едвеђа

Николе Тесле бр. 4

\л/\ллл/.с12т е с 1уес1|а .с о т

Општа болница Лесковац

Раде Кончара 9

\ллллл/.ћо1тса1ебкоуас.ога

Дом здрављ а Лебане

Цара Душ ана 70

\от\лл/.с121ећапе.со.г5

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге 1

\л/\л/\ллсЈ2 У гате.ога

Дом здрављ а Трговиш те

Краљ а Петра I бб

нема

Дом здрављ а Босилеград

Породич 11

\ллллллскћозПеагас!.ога. Г5

Дом здрављ а Бујановац

Карађорђа Петровића 328

\ллллллс!гћи\а поуас. ога. Г5

Дом здрављ а Прешево

15. Новембра 88

\ллллллсЈгргезеуо. ога. Г5

Дом здрављ а Владичин Хан

Никола Тесла бб

\л/\ллл/. с1гу1ас11С1п Ма п .ога

Здравствени центар Сурдулица

Српских владара 111

нема

Специјална болница за плућне болести и
туберкулозу Сурдулица

Српских владара бб

нема

Дом здрављ а Звечан

Бубе М ихајловића 1

\ллллллс!22уесап.Г5

Здравствени центар Косовска Митровица

Анри Динана 10

\ллллл/.2скт.ога.Г5

23. Лесковац

24. Врање

25. Косовска
Митровица

26. Грачаница

27. Београд

Дом здрављ а Грачаница, Приштина

\ллллл/. с1га гасап јса. ога

Дом здрављ а Доња Гуштерица, Липља!-

нема

Дом здрављ а Косово Поље

нема

Дом здрављ а Обилић

нема

Дом здрављ а Ш трпце

\ЛЛЛЛЛЛС!25{Г0Се.Г5

Клиничко-болнички центар Приштина

нема

Здравствени центар Призрен

нема

Здравствени центар Пећ

нема

Дом здрављ а Исток

нема

Дом здрављ а "Др Милорад Влајковић", Барајево

С ветосавска 91

нема
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Дом здрављ а Вождовац

Криволачка 4-6

\ллллл/. СЈ2У02С10УаС. Г5

Дом здрављ а "Врачар"

Бојанска 16

\лл/\лл/. скугасаг. ога. гз

Дом здрављ а Гроцка

ул. С рпско-грчког пријатељ ства
17

\ллллл/. сЈ\ллллл/.с!22 Уегс! а га. Г5

Дом здрављ а "Звездара"

Олге Јовановић 11

\ллллл/.с!22 уегсЈ а га. гз

Дом здрављ а "Земун"

Раде Кончара 46

\ллллл/. <Ј22 е т и п .ога. гз

Дом здрављ а "Др Ђ орђе Ковачевић", Лазаревац

Др Ђ орђа Ковачевића 27,
Лазаревац

\ллллл/. сЈ2-1ага геуас. с о т

Дом здрављ а М ладеновац

Краљ ице М арије бр.15

\ллллл/.<Ј2 т 1ас1епоуас. гз

Дом здрављ а Нови Београд

Гоце Делчева 30

\ллллл/.с!2 пвас1.со

Дом здрављ а Обреновац

Војводе М ишића 231

\ллллл/.сЈот2 с1гау||аоћгепоуас.сот

Дом здрављ а "Др Милутин Ивковић" Палилула

Кнез Данилова 16

\ллллллсЈ2оа1|1и1а.ога.г5

Дом здрављ а Раковица

Краљ ице Јелене 22

\ллллл/.с12гакоу 1са. Г5

Дом здрављ а "Савски венац"

Пастерова 1

\ллллл/.с)25Уепас.г5

Дом здрављ а Сопот

Јелице М иловановић 12

Дом здрављ а "Стари град"

Симина 27

\ллллл/.с1251апагас1.ога

Дом здрављ а "Др Симо М илош евић", Чукарица

Пожешка 82

\л/\ллл/.с)2 сикапса. Г5

Специјална болница за интерне болести
М ладеновац

Боривоја Гњатића 52

\ЛЛЛЛЛ/.5ћЈћ.Г5

Специјална болница за церебралну парализу и
развојну неурологију

С окобањ ска 17а

\ллллл/.5ћсрт.сот

Институт за неонатологију Београд

Краљ а М илутина 50

\ллллллпеопа1о1оама.г5

Специјална болница за лечење
цереброваскуларних болести "Свети Сава"
Градски завод за хитну медицинску помоћ,
Београд
Градски завод за кожне и венеричне болести,
Београд

Немањина бр. 2

\ллллл/.5УеИ5ауа.Г5

Др Франш е д'Епереа 5

\ллллл/. ћеоагасЈ94. гз

Џорџа Ваш ингтона 17

\ллллл/.кућ.ога.г5

Градски завод за геронтологију, Београд

Краљ а М илутина 52

\л/\ллл/.аегоп1о1оау.со.г5

Градски завод за плућне болести и заш титу од
туберкулозе, Београд

Преш евска 33

\ллл/\л/.ћо!е51;1о1иса.ога.г5
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Специјална болница за ендемску неф ропатију
Лазаревац

Др Ђ орђа Ковачевића 27

\ллоту.пе<тора1на1а 2 .ога.гз

Завод за здравствену заш титу студената Београд

Крунска бр. 57

\лллллл51ис1оо1.Г8

Завод за здравствену заш титу радника
М инистарства унутраш њ их послова, Београд

Дурм иторска бр. 9

\ЛЛЛЛЛ/.2222тиР.Г5

Специјална болница за рехабилитацију \л
ортопедску протетику, Београд

Булевар Војводе Путника 7

\ЛЛЛЛЛ/.2ОР.Г5

Теодора Драјзера бр. 44

\ллл/\ллсЈгајге гоуа.ога. гз

Краљ а М илутина 52

\ЛЛЛЛЛЛ2СШ.0Га.Г5

Михајла Аврамовића 28

\лллллл1оНћ6.ес)и.г5

Виш еградска 26

\лллллл 1а 2 а 1а г а г е у |с . Г5

Институт за кардиваскуларне болести "Д едињ е"

Хероја М илана Тепића 1

\ллллл/.Јкућс1.сот

Институт за здравствену заш титу мајке и детета
Србије "Др Вукан Чупић"

Радоја Дакића 6-8

\лллл/\/.1тс1.ога.г5

Специјална болница за болести зависности,
Београд
Завод за психоф изиолош ке поремећаје и говорну
патологију „Проф. др Цветан Брајовић"
Институт за ортопедско-хирурш ке болести
"Бањ ица"
Специјална болница за психијатријске болести
"Др Лаза Лазаревић", Београд

Институт за ментално здрављ е Београд

Палмотићева 37

\ллллл/.1т11.ога.г5

Институт за онкологију и радиологију Србије,
Београд

Пастерова бр. 14

\л/\л/\л/.псгс.ас.г5

Институт за реуматологију

Ресавска 69

\л л л л л /.ге и та {о 1 о а !|а .о га .г5

Сокобањска 13

\л/\ллл/.геИаћШ1асНа.г5

Др Суботића 6а

нема

Универзитетска дечја клиника

Тирш ова бр. 10

\ллллллис!к.ћа.ас.г5

Гинеколошко акушерска клиника Народни ф ронт

Краљ ице Наталије 62

\ллллллаак1топ1ога

Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"

Бежанијска Коса бб

\ллл/\л/.ћко5а.ес1и.г5

Клиничко-болнички центар "Др Драгиш а Мишовић
- Дедињ е"

Хероја М илана Тепића 1

\л/\л/\л/. с1гааЈбат 150УЈс. ћа.ас. Г5

Клиничко-болнички центар "Земун"

Вукова 9

\ллллл/.кћс2етип.г5

Клиничко-болнички центар "Звездара"

Димитрија Туцовића 161

\ллллл/.кћс2 Уегс1ага.ога

Клинички центар Србије

Пастерова 2

\л/\ллл/.кс5.ас.г5

Клиника за рехабилитацију "Др М ирослав
Зотовић"
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и
омладину
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ПРИЛО Г 1 О КВИРН О Г С ПО РАЗУМ А - С ПИС АК ЗДРАВС ТВЕН ИХ УС ТАН О ВА
ЈАВН А НАБАВКА ЛЕКО В А СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКО В А ЗА 2018. ГОДИНУ
БРОЈ ЈН 404-1-110/18-30
Војномедицинска академија (за потребе
осигураних лица РФЗО)
Институт за медицину рада Србије "Др Драгомир
Карајовић"

Ц рнотравска 17

т т .у т а . т о с Ј .а о у . г з

Делиградска бр. 29

\лллллл1т г-к а га | 0У1с . 0 га

Опш та болница Нови Пазар

Генерала Ж ивковића бр. 1

нема

Дом здрављ а Нови Пазар

Генерала Ж ивковића бр. 1

нема

Дом здрављ а Тутин

Богољ уба Чукића 12

хллллл/.сШиИп.гб

Специјална болница за лечењ е и рехабилитацију
"М еркур" Врњачка Бања

Булевар српских ратника 11

\ллллллугтсЈ5ра.гб

С пецијална болница за неспециф ичне плућне
болести "Сокобањ а"

Војводе М ишића бр.48

\лллллл5око-ђа пја. Г5

С рпски хјун а ка 2

\лллллл га <ј о п п ћ .СО. Г5

Бањски пут бб

\ллллл/.прћата.сот

Златибор

\ллллл/.аао1а.г5

28. Нови
Пазар

29. РХ центри

30. Гњилане

Институт за лечењ е и рехабилитацију "Нишка
Бања"
С пецијална болница за прогресивне мишићне и
неуромиш ићне болести Нови Пазар
С пецијална болница за болести штитасте жлезде
и болести метаболизма "Златибор"-Чајетина
С пецијална болница за рехабилитацију
"Буковичка Бања" Аранђеловац
Завод за здравствену заш титу радника
'Ж е ле зниц е Србије"
Здравствени центар Гњилане

М ишарска бб

\ллллл/.6икоу1скаћата.со.г5

Савска 23

\ллллл/.2ауосЈ-г5.г5

Ш илово бб

нема

КРАЈЊ И КОРИСНИЦИ Ф ОНДА ЗА СОВО
Назив здравствене установе
Војномедицинска академија
Војна болница Нови Сад
Војна болница Ниш
Ц ентрална апотека и складиш те

Седиш те и адреса здравствене
установе

Званична интернет адреса

Београд, Црнотравска 17

\л/\ллл/. у т а .тосЈ.оо V. Г5

Нови Сад, Т рг Владике Николаја 5

нема

Ниш, Булевар др Зорана Ђ инђића бб

\ллллл/. у б тб . тос!.ооу. Г5

Београд, М илана Благојевића Ш панца 21

нема
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ПРИЛО Г 1 О КВИРН О Г С ПО РАЗУМ А - СПИС АК ЗДРАВС ТВЕН ИХ УС ТАН О ВА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКО В А СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ Л ЕКО В А ЗА 2018. ГОДИНУ
БРОЈ ЈН 404-1-110/18-30
КРАЈЊ И КОРИСНИЦИ М ИН ИСТАРСТВА ПРАВДЕ, УПРА В Е ЗА ИЗВРШ ЕЊ Е КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА, СПЕЦ ИЈА ЛН Е ЗА ТВ О РС КЕ БОЛНИЦЕ
Назив установе

Седиш те и адреса установе

Казнено-поправни завод Београд

Зрењанински пут бб, 11213 Београд

Казнено-поправни завод Ћуприја

Данила Дим итријевића 7А, 35230 Ћуприја

Казнено-поправни завод Ниш

Друга улица 20, 18000 Ниш

Казнено-поправни завод Београд - Падинска скела

Зрењанински пут бб, 11213 Београд

Казнено-поправни завод Панчево

Њ егошева 6, 26000 Панчево

Казнено-поправни завод Пожаревац, Забела

Дунавска бб, 12000 Пожаревац

Казнено-поправни завод Сомбор

Стапарски пут 1, 25000 Сомбор

Казнено-поправни завод Сремска М итровица

Фруш когорска бб, 22000 Сремска Митровица

Казнено-поправни завод Ш абац

Стеф ана Првовенчаног бб, 15000 Ш абац

Казнено-поправни завод за малолетнике Ваљ ево

Лознички пут бб, 14000 Ваљ ево

Казнено-поправни завод за жене Пожаревац

Моше Пијаде 9, 12000 Пожаревац

Окружни затвор Београд

Бачванска 14, 11000 Београд

Окружни затвор Чачак

Цара Душ ана 3/1, 32000 Чачак

О круж ки затвор Крагујевац

Млавска бб, 34000 Крагујевац

Окружни затвор Крушевац

Немањина бб, 37000 Круш евац

Окружни затвор Лесковац

Ш естог септембра 2, 16000 Лесковац

Окружни затвор Неготин

Бранка Перића 9, 19300 Неготин

Окружни затвор Нови Сад

Пролетерска 16А, 21000 Нови Сад

Окружни затвор Прокупљ е

Никодија С тојановића Татка 6, 18400 Прокупљ е

Окружни затвор Суботица

Парк Рајхла Ференца 1, 24000 Суботица

Окружни затвор Ужице

Наде Матић 2, 31000 Ужице

Окружни затвор Врање

Цара Душ ана 1, 17500 Врање

ПРИЛО Г 1 О КВИРН О Г С ПО РАЗУМ А - С ПИС АК ЗДРАВС ТВЕН ИХ УС ТАН О ВА
ЈАВН А Н АБАВКА Л ЕКО В А СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКО В А ЗА 2018. ГОДИНУ
БРОЈ ЈН 404-1-110/18-30
Окружни затвор Зајечар

Изворски п у тб б , 19000 Зајечар

Окружни затвор Зрењанин

Гундулићева 1/А, 23000 Зрењанин

С пецијална затворска болница Београд

Бачванска 14А, 11000 Београд

Васпитно поправни дом Крушевац

Благоја Паровића бб, 37000 Крушевац

ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛЕКОВА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ
БРОЈ ЈН 404-1-110/18-30

НА ЗИВ Д О Б А В Љ А Ч А : 51_АУ1АМЕО 0 . 0 . 0

Партија

Предмет набавке

ЈК1.

Заштићени
назив
понуђеног
добра

7

опс!ап5е{гоп 4 т д

0124530

О Ш А З А ^®

=

Произвођач

Фармацеутски
облик

Јединица
мере

Јачина/
концентрација лека

Јсдинична
цена

Количина
за РФЗО

51ау|атес1
сЈ.о.о.

газћ/ог га
шјексјји

атри!а

4 т д /2 т !

70,68

100.000

Количина
Укупна
Количина
;‘к1>%а:ф:::'г‘''
количина
за СЗБ
СОВО

15

800

100.815

Вредност
оквирног
споразума за
РФЗО

Вредност
оквирног
споразума
за СЗБ

Вредност
оквирног
споразума
за Ф СОВО

Укупна
вредност
ош ирног
споразума боз
ПДВ-а

7.068.000,00

1.060,20

56.544,00

7.125.604,20

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А:

7.068.000,00

1.060,20

56.544,00

7.125.604,20

УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А (10%)

706.800,00

106,02

5.654,40

712.560,42

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом

7.774.800,00

1.166,22

62.198,40

7.838.164,62
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ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ
БР 404-1-110/18-30

КУПАЦ:
/Н азив здравствене установе/Ф онд за социјално осигурањ е војних осигураника/Специјална
затворска болница у Београду/Казнено поправни завод/О кружни затвор _______________,
/а д р е с а /_______________________ ,
/име и презиме лица које га за с ту п а /_______________________________
М атични број: ХХХХ
ПИБ: ХХХХХ
Број рачуна: ХХХХХ који се води код Управе за трезор
(у даљ ем тексту: Купац)
ДОБАВЉ АЧ:
31ауЈатес1 сЈ.о.о., ул. Булевар ослобођењ а бр. 97, Београд, кога заступа директори Соња
Стјепановић и Радмила Ђоровић
М атични број: 06906869
ПИБ: 100164522
Број рачуна: 265-1100310000037-35 који се води код ГСаИТеЈзеп Вапка а.<± Београд
(у даљ ем тексту: Добављ ач)
Д а н а __ .__ .2018. године закљ учују

УГО В О Р Б Р ._______
ЗА ЈА В Н У НАБАВКУ
ЛЕКО ВА СА Л И С ТЕ Б И Л И С ТЕ Д ЛИС ТЕ ЛЕКО ВА ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗА ПА РТИ ЈУ
1.

УВ О ДН Е Н АПО М ЕНЕ И КО Н С ТА ТА Ц ИЈЕ

1.1.

Купац и Добављ ач у уводу констатују:
1.1.1

_______

да су Републички ф онд за здравствено осигурање, Фонд за социјално
осигурањ е војних осигураника и
Специјална затворска болница спровели
отворени поступак јавне набавке Л екова са Листе Б и Листе Д Листе лекова за
2018. годину, б р о јја в н е набавке: 404-1-110/18-30,

1.1.2 да су Републички ф онд за здравствено осигурањ е, Фонд за социјално осигурање
војних осигураника и
С пецијална затворска болница закљ учили оквирни
споразум са добављ ачем 31ау|атес1 <±о.о. на основу О длуке бр. 404-1-27/18-82
од 19.10.2018. године, за партију 7.
1.1.3 да овај уговор о јавн ој набавци закљ учују у складу са оквирним споразумом бр.
99-21/18 од М . ^ . 2 0 1 8. године,
1.2.

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

2.

ПРЕДМ ЕТ УГО В О РА

2.1.

Предмет уговора је куповина лека, наведеног у С пециф икацији 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 уговореног добра и у целости реализује овај
уговор.

3.

ЦЕНА И ПЛАЋ АЊ Е

ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА - МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНА НАБАВКА ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Б И Л И С Т Е Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ
БР 404-1-110/18-30

3.1.

Цене из овог У говорз је јединична цена наведена у члану 2. овог уговора која одговара
цени из оквирног споразума бр. 99-21/18 од"М_.^_.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 ф актуре (укопико здравст вена уст анова из
П лана м реж е закљ учује уговор) или

3.2. Фонд за СОВО плаћа испоручене количине по уговореној јед иничној цени, увећаној за
износ ПДВ-а, најкасније у року од 45 дана од дана када Крајњи корисник Фонда за
СОВО прими ф актуру, а коју Д обављ ач достављ а Крајњем кориснику Фонда за СОВО
приликом испоруке. Добављ ач је дужан да достави писано обавеш тењ е Фонду за
СОВО у року од 5 дана од дана испоруке Крајњ ем кориснику Фонда за С ОВО да је
испоручио добро по предмету уговора за сваку појединачну испоруку. (уколико Фонд
за социјално осигурањ е војних осигураника закљ учује уговор) или
3.2. Специјална затворска болница плаћа испоручене количине по јединичној цени,
увећаној за
износ ПДВ-а, из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун
добављ ача,
најкасније у року од 45 дана од дана испостављ ене ф актуре само за
потребе С пецијалне затворске болнице као Купца. Казнено поправни заводи и
Окружни затвори самостално плаћају испоручене количине по
јединичној цени,
увећаној за
износ ПДВ-а, из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун
добављ ача, најкасније у року од 45 дана од дана испостављ ене ф актуре приликом
испоруке. (уколико С пецијална зат ворска болница, Казнено поправни заводи и
Окружни зат вори закљ учују уговор)
3.3. Добављ ач је дужан да, приликом испостављ ањ а ф актуре, поступи у складу са чланом
4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијам а
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о
начину и поступку регистровањ а ф актура, односно других захтева за исплату, као и
начину вођења и садржаја централног регистра ф актура („Службени гласник РС“ бр.
7/1 0 \

'' ■

3.4. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највиш е 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 уређује
здравствена заштита.
3.5. Уговорена цена мењ а се у случају да због измене Правилника о Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурањ а, односно
Одлуке о највиш им 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 ступањ а на снагу Правилника, односно Одлуке, без закљ учивањ а Анекса.
3.6. Уколико се, током трајањ а 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, Добављ ач има право на увећањ е цене из уговора и то за проценат који
представљ а разлику између процента увећањ а цене лека и 5 процената. О наведеној
промени цене, Фонд ће доставити обавеш тењ е Д обављ ачу и Купцима, и
специф икацију 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 трајањ а овог уговора Добављ ач достави Фонду захтев за умањ ењ е
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цене лека који је предмет овог уговора, ценом из овог уговора сматраће се цена лека
из захтева Добављ ача, о чему ће бити закљ учен Анекс уговора, а након закљ учењ а
Анекса оквирног споразума.
3.9.

4.
4.1.

4.2.
5.

Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за сву количину наведену у члану 2.
овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и и з н о с и _______________динара.
ИСПОРУКА
Добављ ач се обавезује да ће укупно уговорену количину лека, из члана 2. овог
уговора испоручити Купцу (здравственој установи)/војноздравственој установи (у
даљ ем
тексту:
Крајњи
корисник
Фонда
за
СО ВО )/С пецијалној
затворској
болници/Казнено поправним заводима и О кружним затворима према потребама Купца
(здравствене установе)/Крајњ ег корисника Фонда за С О ВО /С пецијалне затворске
болнице, Казнено поправних завода и О кружних затвора и то у року од износи 72 сата
од
дана
пријема
писменог
захтева
Купца/крајњ ег
корисника
Ф онда
за
С О ВО /С пецијалне затворске болнице/ Казнено поправних завода/О кружних затвора.
М есто испоруке ј е _____________ (унет и м ест о испоруке).
УГО В О РН А КАЗНА

5.1. У случају прекорачењ а уговореног рока испоруке Добављ ач је дужан да плати Купцу
уговорну казну у износу
од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговореног добра за
коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закаш њ ењ а, али не виш е од 5% од
уговорене вредности тогд об ра .
5.2.

6.

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

6.1.

Наступањ е виш е силе ослобађа од одговорности уговорне стране за каш њ ењ е у
извршењ у уговорених обавеза. О датуму наступањ а, трајањ у 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 виш е силе сматрају се екстремни и ванредни догађаји који се не могу
предвидети, који су се догодили без вољ е и утицаја уговорних страна и који нису могли
бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом се могу сматрати
природне катастроф е (земљ отреси, 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 УГО В О РА

8.1.

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављ ају, 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
понављ ају и уколико исте није отклонила у остављ еном 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
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извршила.
8.4. Уговорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд, у
року од 7 (седам) дана.
9.

СТУПАЊ Е НА С Н АГУ УГО В О РА

9.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.
10.

ЗА В РШ Н Е ОДРЕДБЕ

10.1. Овај уговор је сачињ ен 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 - Специф икација лекова са ценама
10.3. Саставни део овог уговора је прилог бр. 2 - О бразац КВИ, који садржи податке за
квартално извештавањ е, у складу са чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама.
(уколико Фонд за социјално осигурањ е војних осигураника/С пецијална зат ворска
болница/Казнено поправни заводи и окружни зат вори закљ учују уговор, т ачка 10.3 се
брише)

