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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
СВИМ ФИЛИЈАЛАМА И ПОКРАЈИНСКОМ ФОНДУ
-Директору-

Предмет: Обавештење о промени законског заступника добављача В. Вгаип АсЈпа
Р5РВ с!.о.о.

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) је, за
потребе здравствених установа из Плана мреже, спровео централизоване поступке јавних
набавки и закључио оквирне споразуме са изабраним добављачима, између осталих и са
добављачем В. Вгаип АсЈпа ГСЗКВ сЈ.о.о. и то у следећим поступцима јавних набавки:
- Лекови са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину. бр. ЈН 404-1-110/18-30 оквирни споразум бр. 99-3/18 од 31.10.2018. године и Анекс оквирног споразума бр. 99-3/18 од
07.03.2019. године за партије 61, 66, 72, 76, 78, 82, 83, 89, 92, 127, 129, 131, 134, 138, 232, 233,
252, 313, 328, 361, 362 и 363 и
- Лекови са Листе лекова. бр ЈН 404-1-110/19-1 - оквирни споразум бр. 21-4/19 од
12.4.2019. године за партије 30 и 31.
Дана 16.07.2019. године, добављач В. Вгаип АсЈпа КЗГСВ сЈ.о.о. обавестио је
Републички фонд да је у наведеној компанији дошло до промене директора.
Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је
дошло до промена које се односе на законског заступника. Поред Ивана Џепина, уместо
досадашњег ТЈт Епс \Л/го6е1-а, нови законски заступник сада је Томислав Џапо.
Сходно наведеном, измењени модели уговора, са новим законским заступником, могу
се наћи на интернет страници Републичког фонда, у делу Јавне набавке/Јавне набавке 2018.
год./Оквирни споразуми 2018 и у делу Јавне набавке/Јавне набавке 2019. год./Оквирни
споразуми 2019, односно, на следећим интернет адресама:
Ншзз://уу\лл/у.јаупепавауке.|120.г5/јпс1ех.рћр/п2018/окујгт5рога2итј2018 и
ћНр5:/Лллллллјаупепавауке.г^о.г5/тс1ех-р[1р/п-2019А/ЈгпЈ-5Р-г-2и-Ј-2019

Напомињемо да здравствене установе које имају закључене уговоре на основу
горе наведених оквирних споразума, са добављачем В. Вгаип АсЈпа К5КВ сЈ.о.о., нису у
обавези да приступе закључењу анекса уговора са наведеним добављачем, већ су у
обавези да приликом закључења нових уговора, користе моделе уговора са измењеним
подацима, у складу са достављеним обавештењем добављача В. Вгаип АсЈпа К5КВ сЈ.о.о.
За сва даља питања и информације, потребно је обраћати се путем е-таН-а на адресу
СЈП.в1Ј51а@ГЈ20.Г5.
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Филијала је у обавези да са овим обавештењем упозна све здравствене установе
из Плана мреже са сво г подручја, које у пружањ у здравствене заштите користе
предметна добра.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
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