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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурањ е, ул. Јована М ариновића бр. 2, Београд,
кога, по Решењу о преносу овлаш ћењ а 12 број: 031-461/18 од 31.10.2018. године в.д.
директора проф. др Сање Радојевић Ш кодрић, заступа директор Сектора за јавне
набавке Марија Атанасијевић
Матични број: 06042945
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор
(у даљем тексту: Фонд)
ДОБАВЉ АЧ:
Pfizer SRB d.o.o., ул. Треш њ иног Цвета бр. 1, Београд, кога заступа директор Roberto
Rocha
Матични број: 07449330
ПИБ: 100832848
Број рачуна: 205-2056-31 који се води код Комерцијалне банке
(у даљ ем тексту: Добављач)

Д анаМ .41.2018. године закљ учују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 107-2/18
ЗА ЈАВ Н У НАБАВКУ ЛЕКО ВА ЗА ЛЕЧЕЊ Е ХЕМ О Ф ИЛИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗА П А Р Т И Ј У 8

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1. Фонд и Добављ ач у уводу констатују:
1)

да Фонд, као наручилац, спроводи поступак предметне јавне набавке у име и рачун

2)

да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор о

здравствених установа, из Плана мреже здравствених установа, у Републици Србији,
пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Лекова за лечење
хемоф илије за 2018. годину, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и услуга за
које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл.гласник РС", бр. 29/13, 49/13,
51/13-испр., 86/13, 119/14, 86/15 и 95/16, 111/17 и 56/18 и 68/18),
3)

да се оквирни споразум закљ учује на основу спроведеног отвореног поступка јавне
набавке Лекова за лечењ е хемоф илије за 2018. годину, број јавне набавке 404-1110/18-37,

4)

да оквирни споразум закљ учује Фонд у својству Тела за централизоване набавке у
смислу члана 48. Закона о јавним набавкама ("Сл. 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 за Лекове за
лечењ е хемоф илије за 2018. годину, који се прописују и издају осигураним лицима, на
терет средстава обавезног здравственог осигурања,

5)

да се оквирни споразум закљ учује са једним добављачем, у скпаду са условима и
критеријумима деф инисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404-1110/18-37,

6)

да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-41/18-40 од 26.11.2018. године, за партију 8
изабрао понуду понуђача Pfizer SRB d.o.o. бр. 18/06 од 02.11.2018. године,

7)

да ће Купци сами закључити појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај
начин непосредно реализовати јавну набавку,

8)

да Фонд, као Тело за централизоване набавке, није страна у појединачним уговорим а
које закљ учују Купци са Добављ ачем.

2.

ПРЕДМ ЕТ СПОРАЗУМА
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. 404-1-110/18-37 између
Купаца и Добављача.
2.2. Л ек који је предмет овог споразума ближе је деф инисан у Специф икацији лекова са ценама
(Прилог 2), која се налази у прилогу овог споразума и представљ а његов саставни део.
2.3. Овај оквирни споразум
потписивања.
2.4.

закљ учује

се за

период од

12 (дванаест)

месеци

од дана

Количина лека наведена у Специф икацији лекова са ценама (Прилог 2) је оквирна количина
за потребе Купаца за период од 12 (дванаест) месеци.

2.5. Укупна уговорена количина лека зависи од потреба здравствених установа и може да се
разликује од количине наведене у Специф икацији лекова са ценама (Прилог 2), при чему
су здравствене установе, из Плана мреже здравствених установа у Републици Србији,
обавезне да изврше куповину уговорене количине и у целости реализују закљ учени уговор.
2.6. Током периода важења овог оквирног споразума, може се закљ учити више појединачних
уговора, у зависности од стварних потреба Купаца.
3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И Д О Б АВ Љ А ЧА
3.1. Фонд је дужан да:
1)

обезбеди да Купац набављ а лек који је предмет овог споразума искљ учиво од
Д обављ ача у скпаду и на начин предвиђен овим споразумом.

2) правовремено обавеш тава Добављ ача о чињ еницама које су од значаја за
реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено инф ормиш е о потребама
Купаца када оне прелазе уговорене количине.
3.2. Добављ ач је дужан да:
1) на писмени позив Купца закљ учи уговор о јавној набавци у скпаду са овим споразумом;
2) извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама и
правилима струке, у уговореним роковима;
3) одмах по сазнању, писменим путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле да
знатно отежају или онемогуће снадбевањ е Купаца;
4) обезбеди да лек који испоручује нема правне или материјалне недостатке;
5) да обезбеди да лек може бити у промету током целог периода трајањ а оквирног
споразума, односно појединачног уговора.

4.

6)

испоручује лек у скпаду са уговореним количинама и уговореним квалитетом, који
испуњ ава све захтеве постављ ене у техничкој специф икацији и конкурсној
документацији;

7)

сноси све трош кове који настану као последица уклањања лека услед грешке
Д обављ ача или произвођача.

С П РО В О Ђ ЕЊ Е О КВ ИРН О Г СПО РАЗУМ А
4.1. Купац ће са Добављ ачем закљ учити јед ан или више појединачних уговора о јавној набавци
у складу са јединичном ценом утврђеном у овом споразуму.
4.2. На основу овог споразума, Добављ ач закљ учује уговор са Купцем након пријема позива
Купца. Позив се достављ а путем поште, електронске поште или факсом. Уз позив се

достављ а текст уговора сачињен у складу 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.
4.4. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.
4.5. Фонд не гарантује Добављ ачу да ће Купац уговорити количине наведене у Специф икацији
лекова са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну ш тету коју Добављ ач трпи
услед уговарања количина мањ их од количине предвиђене у С пециф икацији лекова са
ценама (Прилог 2).
4.6. Фонд није страна у појединачним уговорима закљ ученим на основу оквирног 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 јед инична цена лека који је предмет овог споразума и која је наведена
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 споразум а постаје виша
од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из овог споразума, сматраће
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 предм ет 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 увећање цене из споразум а и то за проценат који
представљ а разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној
промени цене, Фонд ће доставити обавеш тењ е Добављ ачу и Купцима, и специф икацију
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 осигурањ а.
5.5. Уколико током трајањ а оквирног споразума Добављ ач достави Ф онду захтев за умањ ење
цене лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразум а сматраће се цена лека
из захтева Добављ ача, о чему ће бити закљ учен анекс оквирног споразума.
5.6.

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

6 . КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
6.1.

Квалитет производа који је предм ет 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 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 одступањ е од уговореног
квалитета производа, трош кови анализе падају на терет Д обављ ача.

6.4.

Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Купца у присуству
представника Добављ ача. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене
количине мора бити сачињ ена у писаној форми и достављ ена Добављ ачу у року од 24
(двадесетчетири) часа.

6.5.

Уколико било која испорука не задовољ и квалитет или уговорену количину, продавац 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 трајања од најмањ е 12 месеци од
дана испоруке, односно са роком трајња од најмање 2/3 произвођачког рока, уколико је
произвођачки рок 12 месеци или краће.

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ
7.1. Добављ ач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене појединачним
уговором.
7.2. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца.
7.3. Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи 24 сата од пријема писменог
захтева купца.
7.4. Место испоруке утврђује се појединачним уговором. Место испоруке је магацин Купца, осим
ако из објективних разлога, Купац не одреди појединачним уговором другу локацију
испоруке. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укљ учени су у цене и Купац
их посебно не признаје.
7.5. Фонд задржава право да у току важења оквирног споразума измени списак Купаца. Уколико
у току трајања оквирног споразума дође до измене Прилога 1 - С писак здравствених
установа, у смислу додавањ а здавствене установе, као Купца, на исти, Прилог 1 - Списак
здравствених установа се ажурира без закљ учивањ а Анекса оквирног споразума.
7.6. Фонд је дужан да ажурирани списак из тачке 7.5. овог Споразума, достави Д обављ ачу и
објави на својој интернет страници.
8. УГО В О РН А КАЗНА
8.1

У случају прекорачења уговорног рока испоруке Добављ ач је дужан да плати Купцу уговорну
казну у износу од 0,5% од укупне вредности лека за који је прекорачио рок испоруке, за
сваки дан закаш њењ а, али не више од 5 % од уговорне вредности тог лека. Ако штета
пређе износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду стварне штете, а може и да
раскине уговор без обавезе према Добављ ачу.

9. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА
9.1.

Добављ ач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 10 дана
од обостраног потписивања, 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.

9.2.

Банкарска гаранција за добро изврш ењ е посла мора бити оригинал и остаће на снази са
роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важењ а оквирног
споразума.

9.3.

Фонд ће уновчити банкарску гаранцију уколико обавезе по оквирном споразум у и уговорима
закљ ученим на основу оквирног споразума не буду благоврем ено или правилно
реализоване, односно уколико Добављ ач престане да их реализује.

9.4.

Банкарска гаранција важи за испуњ ењ е обавеза за све Купце по овом споразуму.

9.5.

У случају закаш њ ењ а или других повреда обавеза за које је овим споразумом предвиђена
уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из члана 8. овог споразума, док
банкарска гаранција може да се уновчи у случају да се закаш њ ењ а или повреде наставе.

9.6.

Фонд ће,најкасније у року од 15 дана, на захтев добављ ача прихватити квартално умањење
банкарске гаранције и то за износ испоручених добара у претходном кварталу, а највише
до вредности од 85% испоручених добара из овог споразума, о чему ће обавестити
Добављ ача у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема захтева.

9.7.

Банкарска гаранција ће Д обављ ачу бити враћена након истека рока из тачке 9.2 овог члана.

10. ВИША СИЛА
10.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за каш њ ењ е у
извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајањ у и датуму престанка виш е
силе, стране у споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24
(двадесетчетири) часа.
10.2.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 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 виш а
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 ОКВ ИРН О Г С ПО РАЗУМ А
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 понављ ају
и уколико исте није отклонила 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 споразума у потпуности и благовремено
извршила.
12.4. Раскидом оквирног споразума престаје могућност закљ учењ а појединачних уговора између
Добављ ача и Купаца.
12.5. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закљ учене на основу овог
споразума и исти се изврш авају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума, осим
уколико Фонд, 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.
13. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РА С КИД ОКВИРНОГ СПО РАЗУМ А
13.1. Фонд има право да раскине оквирни споразум за одређени лек уколико утврди да је извесно
да ће, услед непродужењ а дозволе за лек, престати м огућност прометовања тог лека пре
истека рока трајањ а овог оквирног споразума.
13.2. Фонд има право да, у случају да важећа дозвола за лек 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 („Службени 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 и Добављ ача.
14.2. Уколико Добављ ач не достави тражено средство обезбеђењ а за добро извршење посла,
сматраће се да оквирни споразум није ни био закљ учен.

15. ДОСТАВЉ АЊ Е ИНФ ОРМ АЦИЈА
15.1. Добављ ач је дужан да сваког 10-ог у месецу, за претходни месец, Фонду достављ а
извештај о испорукама извршеним Купцима на основу овог оквирног споразума, на обрасцу
који достави Фонд.
16. ЗАВРШ НЕ ОДРЕДБЕ
16.1. Овај споразум сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку
страну потписника оквирног споразума по два примерка.
16.2. Саставни део овог споразума су и његови прилози, како следи:
Прилог 1 - С писак здравствених установа
Прилог 2 - Специф икација лекова са ценама
Прилог 3 - Модел уговора
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Филијала РФЗО

Назив здравствене установе

Седиште и адреса
здравствене установе

Званична интернет адреса

1. Суботица

Општа болница Суботица

Изворска З.Суботица

w w w .bolnicasubotica.com

2. Зрењанин

Општа болница Зрењанин

Др Васе Савића бр. 5, Зрењанин

w w w .bolnica.orq.rs

Општа болница Вршац

Абраш евића бб, Вршац

w w w.obvrsac.com

Општа болница Панчево

Милоша Требињ ца 11, Панчево

www. bolnicaoancevo. rs

Војвођанска 75, Сомбор

w w w .bolnicasom bor.ora.rs

Хајдук Вељкова 10

w w w.izzzdiovns.rs

Кпинички центар Војводине Нови Сад

Хајдук Вељ кова 1

ww w.kcv.rs

Општа болница Сремска М итровица

Стари Шор 65

ww w.obsm .rs

Општа болница Лозница

Болничка 65

w w w .bolnicaloznica.rs

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

Попа Карана 4

w w w .bolnica015.orq.rs

Кнез М ихаилова 51

w w w.obsm ederevo.rs

Вука Караџића 147

w w w.bolnica-Dalanka.co.rs

3. Панчево

4.Сомбор

5,Нови Сад

6. Сремска М итровица

7. Ш абац

Општа болница "Др Радивој
Симоновић", Сомбор
Институт за здравствену заш титу деце
и омладине Војводине, Нови Сад

Општа болница "С вети Л ука”
Смедерево
8. Смедерево

Општа болница “Стеф ан Високи”
Смедеревска Паланка

9. Пожаревац

Општа болница Пожаревац

Братства и јединства 135

ww w.obp.rs

10. Крагујевац

Кпинички центар Крагујевац

Змај Јовина 30

ww w.kc-kq.rs

11. Јагодина

Општа болница Јагодина

Карађорђева 4

w w w.bolnicaiaqodina.autentik.net

12. Бор

Здравствени центар Неготин

Бадњевска 4

w w w.zcneqotin.orq.rs

13. Ужице

Здравствени центар Ужице

М илоша О бреновића 17

www.zcue.rs

14. Чачак

Општа болница Чачак

Чачак, Д р Драгиш е Мишовића
205

ww w.zccacak.rs
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Општа болница Горњи Милановац

Војводе Милана 37

ww w.bolnica-qm .ora

15. Краљево

Општа болница "Студеница'' Краљево

Југ Богданова 110

w w w .bolnicastudenicakv.co

16. Крушевац

Општа болница Крушевац

Косовска 16

w w w.zckrusevac.ora.rs

17. Ниш

Клинички центар Ниш

Др Зорана Ћинђића 48

ww w.kcnis.rs

18. Прокупље

Општа болница "др Алекса Савић"
Прокупљ е

Пасјачка бр. 2

www.bolnicaDrokuDlie.com

19. Пирот

Општа болница Пирот

Војводе Момчила бб

www.Dibolnica.rs

20. Лесковац

Општа болница Лесковац

Раде Кончара 9

w w w.bolnicaleskovac.ora

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге 1

www.dzvranie.ora

Дом здрављ а Прешево

15. новембра бб

www.dzDresevo.ora.rs

Здравствени центар Косовска
М итровица

Анри Динана 10

w w w.zckm .ora.rs

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

Радоја Дакића 6-8

w w w .im d.ora.rs

Дом здрављ а Лазаревац

Др Ђ орђа Ковачевић

ww w.dzlazarevca.com

Универзитетска дечја кпиника

Тирш ова бр. 10

w w w.udk.ba.ac.rs

Кпинички центар Србије

Пастерова 2

www.kcs.ac.rs

24. Грачаница

Клиничко-болнички центар Приштина

Грачаница

нема

25. Нови Пазар

Општа болница Нови Пазар

Генерала Ж ивковића бр. 1

нема

21. Врање
22. Косовска
М итровица

23. Београд
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Назив добављача: Pfizer SRB d.o.o.

Број
партије

8

Назив
партије

Rekombinantni
fa k to rIX

ЈКЛ

0066110
0066111
0066112
0066113

Заштићени
назив
понуђеног
добра

Произвођач

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Количина

Јединична
цена

Укупна цена
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Износ
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

BeneFIX
BeneFIX
BeneFIX
BeneFIX

Wyeth Farma
S.A.
Wyeth Farma
S.A.
Wyeth Farma
S.A.
Wyeth Farma
S.A.

прашак и
растварач
за раствор
за ињекцију

250 i.j.,
500 i.j.,
1000 i.j.
i 2000
i.j.

i.j.

1.000.000

45,20

45.200.000,00

10%

4.520.000,00

49.720.000,00
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КУПАЦ:
/Н азив здравствене у с та н о в е /___________________ , /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)
Д О БАВЉ АЧ:
Pfizer SRB d.o.o., ул. Треш њ иног Цвета бр. 1, Београд, кога заступа директор Roberto Rocha
М атични број: 07449330
ПИБ: 100832848
Број рачуна: 205-2056-31 који се води код Комерцијалне банке
(у даљ ем тексту Добављ ач)
Д а н а __ .__ ,201_. године закљ учују

УГО В О Р БР. XX
ЗА ЈАВ Н У НАБАВКУ ЛЕКО ВА ЗА ЛЕЧ Е Њ Е ХЕМ О Ф ИЛИЈЕ ЗА 2018. ГО Д ИН У
Б Р .Ј Н 404-1-110/18-37
ЗА П А РТИЈУ 8

1. УВ О Д Н Е НАПОМ ЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ
1.1. Купац и Добављ ач у уводу констатују:
1)

да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне
набавке Лекова за лечењ е хемоф илије за 2018. годину, бр. 404-1-110/18-37,

2)

да је Републички ф онд закљ учио оквирни споразум са понуђачем Pfizer SRB d.o.o.
на основу Одлуке бр. 404-1-41/18-40 од 26.11.2018. године,

3)

да овај уговор о јавној набавци закљ учују у складу са оквирним споразум ом бр. 1072/18 од Ц .
2018 године.

1.2. На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума
из става 1. овог члана Уговора,
2. ПРЕДМ ЕТ УГО ВО РА
2.1. Предмет уговора је куповина лека наведеног у Специф икацији лекова са ценама која се
налази у Прилогу овог уговора и чини њ егов саставни део (Прилог 1).
2.2. Купац је у обавези да изврши куповину уговореног лека и у целости реализује овај уговор.
3. ЦЕНА И ПЛАЋ АЊ Е
3.1.

Цена из овог Уговора је јединична цене наведена у члану 2. овог уговора која одговара
цени из оквирног споразума бр. 107-2/18 о д ^ Ј 2 - 2018. године.

3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореној једничној цени, увећаној за износ ПДВ-а у
року од 90 дана од пријема фактуре.
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3.3. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава
која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.
3.4. 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 О длуке
о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавањ а 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 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.
3 .5.У кол ико 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 осигурањ а,
Добављ ач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који представљ а разлику
између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени цене, Ф онд ће
доставити обавештење Добављ ачу и Купцима, и специф икацију лекова са промењ еним
ценама ће објавити на својој интернет страници.
3.6.

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

3.7. Уколико током трајања овог уговора Добављ ач достави Фонду захтев за ум ањ ењ е 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.
З.б.У купна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине лека наведене у
Специф икацији лекова са ценама (Прилог 1), са урачунатим ПДВ-ом и и зн о с и ______________
динара.
4.

ИСПОРУКА

4.1. Добављ ач се обавезује да ће укупно уговорену количину лека из члана 2. овог уговора
испоручивати Купцу према потребама Купца, и то у року од 24 сата од пријема писм еног
захтева купца.
4.2. Место и с п о р у к е је _____________ /унети место испоруке/.
5. УГО В О Р Н А КАЗНА
5.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављ ач је дужан да плати Купцу
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности уговореног лека за који је прекорачио
рок испоруке, за сваки дан закаш њ ењ а, али не више од 5% од уговорене вредности тог
лека.
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 без обавезе према Добављ ачу.
6. ВИШ А СИЛА
6.1. Н аступањ е више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у изврш ењ у
уговорених обавеза. О датуму наступања, 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 више 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.
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7. С П О Р О В И
7.1. С тране у уговору 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.

РА С К И Д УГОВОРА
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 откпонила 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 извршила.
8.4. У говорна страна која је раскинула уговор је у обавези да о истом обавести Фонд, у року од 7
(седам) дана.
9.
9.1

С ТУП А Њ Е НА СНАГУ УГО В О РА
Овај уговор ступа на снагу даном потписивањ а од стране обе уговорне стране

10. ЗА В Р Ш Н Е ОДРЕДБЕ
10.1.

Овај уговор је сачињен у XX (_____ ) истоветних примерка на српском језику, од којих се
свакој уговорној страни уручују по XX ( ___ ) примерка.

10.2. С аставни део овог уговора је Прилог бр. 1 - Специф икација лекова са ценама
10.3. С аставни део овог уговора је Прилог бр. 2 - Образац КВИ, који садржи податке за квартално
извеш тавањ е, у скпаду са чланом 132. став 2. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС"
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

КУПАЦ

Д ОБАВЉ АЧ

Назив здравствене установе

Pfizer SRB d.o.o.

Име и презиме директора

Roberto Rocha
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