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Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2, 
кога, по Решењу о преносу овлашћења в.д. директора проф. др Сања Радојевић 
Шкодрић 12 број: 031-461/18 од 31.10.2018. године, 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)

ДОБАВЉАЧ:
VICOR d.o.o. из Новог Београда, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 42, кога заступа 
директор Владан Митровић
Матични број: 07738412 
ПИБ: 100134880
Број рачуна: 160-379064-15 који се води код Вапса Intesa 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана Qŷ L-Q(aL.2019. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 39-1/19
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ 
СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ

ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПАРТИЈЕ 1, 9,13 и 16

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1 .Фонд 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 има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор 
о пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Каротидни и 
периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је 
неопходан за његову имплантацију за 2019, годину, а сходно Уредби о планирању и 
врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени 
гласник PC", бр. 29/13, 49/13, 51/13 испр., 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17, 56/18, 
68/18,6/19, 18/19 и 26/19),
3) да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка 
јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходаи за његову имплантацију за 2019. годину, број јавне 
набавке 404-1-110/19-2,
4) да оквирни споразум закључује Фонд у својству Тела за централизоване набавке 
у смислу члана 48. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник PC", 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,
5) да се оквирни споразум закључује са једним добављачем, у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 404-1- 
110/19-2,
6) да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-2/19-26 од 17.05.2019. године, изабрао 
понуду понуђача Vicor d.o.o., бр. 730-19 од 18.04.2019. године, за партије 1, 9, 13 и 16,



7) да ће Купци сами закључивати 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 
уговорима које закључују Купци са Добављачем.

2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати 
појединачни уговори о јавној набавци Каротидних и периферних стентова са пратећим 
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 
2019. годину који су предмет јавне набавке бр. 404-1-110/19-2, између Купаца и 
Добављача.

2.2. Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у Спецификацији 
материјала 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 
примене.

2.4. Количине Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, наведене у 
Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), су оквирне количине за потребе 
Купаца за период од 12 (дванаест) месеци.

2.5. Укупна уговорена количина Каротидних и периферних стентова са пратећим 
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 
2019. годину, зависи од потреба Купаца и може да се разликује од количина наведених 
у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), при чему су Купци у обавези 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.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ФОНДА И ДОБАВЉАЧА

3.1. Фонд је дужан да:
3.1.1 обезбеди да Купац набавља добра која су предмет овог споразума 
искључиво од Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом;
3.1.2 правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за 
реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о 
потребама Купаца када оне прелазе уговорене количине.

3.2. Добављач је дужан да:
3.2.1 на писмени позив Купца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим 
споразумом;
3.2.2 извршава уговорне обавезе према Купцима у складу са преузетим обавезама 
и правилима струке, у уговореним роковима;
3.2.3 одмах по сазнању, писменим путем, обавести Фонд о чињеницама које би 
могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;
3.2.4 обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне 
недостатке;
3.2.5 обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања 
оквирногспоразума, односно појединачног уговора;
3.2.6 испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговорениу 
квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и 
конкурсној документацији;
3.2.7 сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед 
грешке Добављача или произвођача.

4. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1. Купац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној



набавци у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.
4.2. На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Купцем након пријема 

позива Купца. 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.
4;4. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.
4.5. Фонд не гарантује Добављачу да ће Купац уговорити количине наведене у

Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), и не одговара за потенцијалну штету
коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у
Спецификацији материјала 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 ПЛАЋАЊА

5.1. Цене из споразума су јединичне цеие које су предмет овог споразума и које су 
наведене у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2).

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

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 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 у присуству 
представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Купца 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 3 (три) дана.

6.6. Добављач се обавезује да ће испоручивати добра која су стерилно упакована и са 
роком трајања не краТшм од 2/3 укупиог произвођачког рока трајања од дана испоруке.

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1. Добављач 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 3 (три) дана од дана 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 укључени су у 
цену 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 - Списак



здравствених установа, у смислу додавања здавствене установе, као Купца, 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.

8. УГОВОРНА КАЗНА

8.1 У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности предметног добра за које је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % од уговорене 
вредности тог предметног добра. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може 
да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према 
Добављачу.

9. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

9.1 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави 
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке, потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од укупне 
вредности оквирног споразума (без ПДВ-а). 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.

9.2 Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1. овог члана,
остаће на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека
важења оквирног споразума.

9.3 Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1. 
овог члана, 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.

9.4 Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1. овог члана, важи 
за испуњење обавеза за све Купце по овом споразуму.

9.5 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 ставу 1. 
овог члана, може да се уиовчи у случају да се закашњења или повреде наставе.

9.6 Меница ће Добављачу бити враћена након извршења свих уговорних обавеза према 
свим Купцима.

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.

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 катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве), експлозије, 
транопортне 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. 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 обавезе из споразума у потпуности и благовремено 
извршила.

12.4 Раскидом оквирног слоразума престаје могућност закључења појединачних уговора 
између Добављача и Купаца.

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, ценећи околности конкретног случаја, не одлучи 
другачије.

12.6 У случају потребе раскида уговора из тачке 12.5. овог споразума, Фонд обавештава 
Купце о истом.

13. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

13.1 Фонд има право да раскине оквирни споразум за добро које је предмет овог споразума 
уколико утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења Агенције о лековима 
и медицинским средствима Републике Србије о упису медицинског средства у 
Регистар медицинских средстава, престати могућност прометовања тог добра пре 
истека рока трајања овог оквирног споразума.

13.2 Фонд има право да, у случају да решење Агенције о лековима и медицинским 
средствима Релублике Србије о упису медицинског средства у Регистар медицинских 
средстава истиче пре истека рока трајања овог оквирног споразума, захтева од 
Добављача да достави писану изјаву носиоца уписа да ће за понуђено медицинско 
средство поднети захтев за обнову уписа у Регистар медицинских средстава у складу 
са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник PC" бр. 30/10 и 
107/12).

13.3 У случају наведеном у ставу 1. овог члана, раскида се оквирни споразум само за добро 
за које је утврђено да неће моћи да се прометује, док за остала добра оквирни 
споразум остаје на снази.

14. ЗАКЊУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача, a 
примењује се од дана 30.06.2019. године.

14.2. Уколико Добављач не достави тражено средство 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 доставља
извештај о испорукама извршеним Купцима на основу овог оквирног споразума, на
обрасцу који достави Фонд.

16. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

16.1 За ове 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 2 (два) 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 - Списак здравствених установа 
Прилог 2 - Спецификација материјала са ценама 
Прилог 3 - Модел уговора

НАРУЧИЛАЦ 

Републички фонд за здравствено осигурање

ЉУ цш ирерор Сектора за јавне набавке
/Ас/а? i \  /

ија Атанасије

ДОБАВЉАЧ 

VICOR d.o.o.



ПРИЛОГ1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИХ И ПЕРИФЕРНИХ СТЕНТОВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ

ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ БР 404-1-110/19-2

Филијала РФЗО Назив здравствене установе Седиште и адреса здравствене 
установе Званични сајт (we6 адреса)

Нови Сад
Клинички центар Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 1 www.kcv.rs
Институт за кардиоваскуларне болести 
Војводине, Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4 www.ikvbv.ns.ac.rs

Ваљево Општа болница Ваљево Синђелићева 62 www.zcvalievo.rs

Крагујевац Клинички центар Крагујевац Змај Јовина 30 www.kc-kars

Ужице Здравствени центар Ужице Милоша Обреновића 17 www.zcue.rs

H hld Клинички центар Ниш Др Зорана Ћинђића 48 www.kcnis.rs

Београд

Институт за кардиваскуларне болести 
"Дедиње" Хероја Милана Тепића 1 www.ikvbd.com

Клиничко-болнички центар" Бежанијска Коса" Бежанијска Коса бб www.bkosa.edu.rs

Клиничко-болнички центар "Земун" Вукова 9 www.kbczemun.rs

Клиничко-болнички центар "Звездара" Димитрија Туцовића 161 www. kbczvezdara .ora

Клинички центар Србије Пастерова 2 www.kcs.ac.rs
Специјална болница за лечење -церебро- 
васкуларних обољења „ Свети Сава" Немањина 2 www.svetisava.rs

Универзитетска дечја клиника Тиршова 10 www.udk.bq.ac.rs

Војномедицинска академија Црнотравска 17 www.vma.mod.aov.rs

1

http://www.kcv.rs
http://www.ikvbv.ns.ac.rs
http://www.zcvalievo.rs
http://www.kc-kars
http://www.zcue.rs
http://www.kcnis.rs
http://www.ikvbd.com
http://www.bkosa.edu.rs
http://www.kbczemun.rs
http://www.kcs.ac.rs
http://www.svetisava.rs
http://www.udk.bq.ac.rs
http://www.vma.mod.aov.rs


ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА 
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИХИ ПЕРИФЕРНИХ СТЕНТОВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ

ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ БР 404-1-110/19-2

Назив добављача: VICOR D.O.O.

БРОЈ
ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПАРТИЈЕ

ЗАШТИЋЕНИ 
НАЗИВ 

ПОНУЂЕНОГ 
ДОБРАИ 

КАТАЛОШКИ 
БРОЈ

ПРОИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИЦА
MEPE КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА

ЦЕНА
УКУПНА 

ЦЕНА 
БЕЗ ПДВ-А

СТОПА
ПДВ-А

ИЗНОС
ПДВ-А

УКУПНА 
ЦЕНА СА
пдв-ом

1

Каротидни 
стентови (monorail 
-  rapid exchange 
дизајн) са 
ћелијама 
затвореног 
дизајна, израђени 
од легура

Carotid Wallstent 
H965SCH647xxx

Boston
Scientific

Corporation,
SAD

комад 30 62.000,00 1.860.000,00 10% 186 000,00 2.046.000,00

9

Самоослобађајући 
покривени 
периферни 
стентови 
израђени од 
легура, a 
покривени PTFE 
или Dakronom

Wallgraft Over-ihe- 
WireEndoprosthesis 
H965520xxx

Boston
Scientific

Corporation,
SAD

комад 2 176.000,00 352.000,00 10% 35.200,00 387.200,00

13 Дилатациони 
каротидни балон

SterlingPTA 
Balloon Dilatation 
Catheter,
H749 3 9xxxxxxxxx

Boston
Scientific

Corporation,
SAD

комад 350 8.500,00 2.975.000,00 10% 297.500,00 3.272.500,00

16

Самоослобађајући 
перифени 
стентови 
израђени од 
нитинола за 
илијачне и 
супрааортне 
артеријске крвне 
судове

Epic OVER-THE- 
WIRE Self- 
Expanding Nitinol 
Stent,
H74939054XXXXXX

Boston
Scientific

Corporation,
SAD

комад 90 37.300,00 3.357.000,00 10% 335.700,00 3.692.700,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-А 8.544.000,00

ИЗНОС ПДВ-А 854.400,00

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ОМ 9.398.400,00

1



ПРИЛОГЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА 
ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИХ И ПЕРИФЕРНИХ СТЕНТОВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ 
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2019.

ГОДИНУ БР 404-1-110/19-2

КУПАЦ:
/Назив здравствене установе/_________________ , /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)

ДОБАВЉАЧ:
VICOR d.o.o, из Новог Београда, ул. Булевар Маршала Толбухина бр. 42, кога заступа 
директор Владан Митровић
Матични број: 07738412 
ПИБ: 100134880
Број рачуна: 160-379064-15 који се води код Banca Intesa 
(у даљем тексту: Добављач)

Дана__.__.____ . године закључују

УГОВОР БР._________

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ 
СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ

ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПАРТИЈУ/Е___________

1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Купац и Добављач у уводу констатују:

1.1.1 да је Републички фонд за здравствено осигурање спровео отворени поступак јавне 
набавке Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним 
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, број јавне 
набавке: 404-1-110/19-2,

1.1.2 да је Републички фонд за здравствено осигурање закључио оквирни споразум са 
добављачем Vicor d.o.o. на основу Одлуке бр. 404-1-2/19-26 од 17.05.2019. године,

1.1.3 да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. 39- 
1/19 од 0& . 06 .2019. 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 Каротидних и периферних стентова са пратећим 
специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 
2019. годину, наведених у Спецификацији материјала 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.



ПРИЛОГЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА 
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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. 39-1/19 од DC .0G .2019. године.

3.2. Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за 
износ ПДВ-а, у року од 90 дана од дана пријема фактуре

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. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у члану 2.
овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи______________ динара.

4. ИСПОРУКА

4.1. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину Каротидних и периферних 
стентова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за 
његову имплантацију за 2019. годину, из члана 2. овог уговора испоручити Купцу 
према потребама Купца, и то у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог захтева 
купца.

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

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 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 без обавезе према Добављачу.

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.
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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 по__( _____ ) примерка.

10.2. Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 -  Спецификација материјала 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 
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).


