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НАРУЧИЛАЦ:
Републички фонд за здравствено осигурање, Београд, ул. Јована Мариновића бр. 2, 
кога заступа в.д. директора проф. др Сања Радојевић Шкодрић
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се-води код Управе за трезор 
(у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
Заједничка понуда Euromedicina d.o.o. из Новог Сада, ул. Лазе Лазаревића бр. 25, кога 
заступа директор Александар Живковић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 08193126 
ПИБ: 100724914
Број рачуна: 160-920164-10 који се води код Banca Intesa A.D.
(у даљем тексту: Добављач)
LABTEH d.o.o., ул. Генерала Михаила Недељковића бр. 87, из Београда, кога заступа 
директор Зоран Милић
Матични број: 07473575 
ПИБ:101672681
Број рачуна: 160-318324-69 који се води код Banca Intesa A.D.

(у даљем тексту: Добављач)

ДанаЈА  O l j .2020. године закључују

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1. Фонд и Добављач у уводу констатују:
1.1.1 да Фонд има обавезу да, за потребе здравствених установа са којима има уговор о 

пружању здравствене заштите, спроведе поступак јавне набавке Реагенси, изузев за 
трансфузију, а сходно Уредби о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке („Службени гласник РС”, број 34/19, 64/19, 17/20 и 
21 /20),

1.1.2 да је Фонд, као наручилац, спровео поступак јавне набавке Реагенси, изузев за
трансфузију, јавна набавка број 404-1-110/19-64, у име и рачун здравствених установа,
из Плана мреже здравствених установа, у Републици Србији (даље: Купац), са циљем 
закључења оквирног споразума са једним добављачем у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за предметну јавну набавку,

1.1.3 да је Фонд, након спроведеног отвореног поступка, донео Одлуку о закључењу
оквирног споразума, број 404-1-4/20-64 од 15.04.2020. године, у складу са којом се
закључује овај оквирни споразум између Фонда и Добављача,

1.1.4 да је Фонд, на основу Одлуке бр. 404-1-4/20-64 од 15.04.2020. године, изабрао 
заједничку понуду понуђача Euromedicina d.o.o. и Labteh d.o.o., бр. 5072 од 27.03.2020.

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. 35-24/20 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ЗА ПАРТИЈУ3
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године, за партију 3,

1.1.5 да оквирни споразум закључује 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, који 
представља саставни део овог споразума,

1.1.6 да ће на основу овог споразума, Купци сами закључивати појединачне уговоре и на тај
начин непосредно реализовати јавну набавку, и то посебно уговоре за добра за
осигурана лица Фонда, уз писану сагласност Фонда, за које директно плаћање
добављачу врши Фонд, у складу са Закључком Владе, а посебно уговоре за добра која 
се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом,

1.1.7 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 Реагенси, изузев за трансфузију, који су предмет 
јавне набавке бр. 404-1-110/20-4, између Купаца и Добављача.

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

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

2.4. Количине реагенаса, наведене у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2), су 
оквирне количине за потребе Купаца за период од 12 (дванаест) месеци.

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

2.6. Појединачне уговоре на основу овог оквирног споразума купац закључује на основу 
Инструкције за закључење уговора, односно сагласности Фонда.

2.7. Купац се обраћа Фонду за сагласност за закључење појединачног уговора за добра за 
осигурана лица Фонда.

2.8. Сагласности из тачке 2.7. Фонд доставља Купцу и Добављачу.
2.9. Укупна уговорена количина реагенаса, 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.

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;
3.1.3 правовремено информише Добављача о потребама Купаца када оне прелазе 

уговорене количине.
3.1.4 врши плаћање Добављачима, у име и за рачун Купаца, по основу доспелих 

обавеза Купаца према добављачима, за испоручена добра утрошена за 
лечење обавезно осигураних лица код Фонда, у складу са закљученим 
уговорима о спровођењу и финансирању здравствене заштите.

3.2. Добављач је дужан да:
3.2.1 на писани позив Купца, уз претходно прибављену сагласност Фонда, закључи
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уговор о јавној набавци за добра за осигурана лица Фонда, у складу са овим 
споразумом;

3.2.2 на писани позив Купца, закључи уговор о јавној набавци за добра која се 
финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о пружању 
и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са 
Фондом, у складу са овим споразумом;

3.2.3 извршава уговорне обавезе према Купцима у скпаду са преузетим обавезама 
и правилима струке, у уговореним роковима;

3.2.4 одмах по сазнању, писаним путем, обавести Фонд о чињеницама које би могле 
да знатно отежају или онемогуће снадбевање Купаца;

3.2.5 обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;
3.2.6 обезбеди да добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног 

споразума, односно појединачног уговора;
3.2.7 испоручује добра у скпаду са уговореним количинама и уговореним квалитетом, 

која испуњавају све захтеве постављене у техничкој спецификацији и конкурсној 
документацији;

3.2.8 сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке 
Добављача или произвођача.

3.2.9 ажурно доставља податке и неопходну документацију у вези са уговорима 
закљученим са Купцима на основу овог оквирног споразума путем веб 
апликације „Портал финансија -  документација" и веб сервиса РФЗО, у циљу 
успостављања ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења 
осигураних лица РФЗО.

3.2.10 Подаци и документација наведени у подтачки 3.2.9. овог члана, који се 
достављају Фонду, дефинисани су Корисничким упутством за примену веб 
апликације „Портал финансија -  документација" и Техничким упутством за 
коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег управљања 
и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.

4. СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

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

4.2. На основу овог 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 моделима уговора, који се налазе у 
прилогу овог споразума и представљају његов саставни део.

4.3. Количине у појединачним уговорима одређује Купац.
4.4. За закључење уговора за добра за осигурана лица Фонда потребна је сагласност Фонда.
4.5. Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.
4.6. 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 (Прилог2).

4.7. 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 цене које су предмет овог споразума и које су наведене 
у Спецификацији материјала са ценама (Прилог 2).

5.2. Фонд плаћа, у име и за рачун Купца, испоручене количине добара за осигурана лица
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5.3.

5.4.

5.5.

6.
6 . 1.

6 .2 .

6.3.

6.4.

6.5.

6 .6 .

7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Фонда, по јединичној цени из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун 
Добављача, најкасније у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу. 
Добављач је у обавези да, за испоручена добра за осигурана лица Фонда, један 
примерак отпремнице, фактуре односно отпремнице-фактуре доставља надлежној 
филијали Фонда, и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија
-  документација" и у електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са 
Техничким упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања 
ефикаснијег управљања и контроле трошкова лечења осигураних лица РФЗО.
Купац плаћа испоручене количине Добара који се финансирају из других извора за које 
Купац нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања са Фондом, по јединичној цени из овог оквирног 
споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана 
пријема фактуре.
Добављач је дужан да, приликом испостављања фактуре, поступи у складу са чланом 
4а. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17), као и чланом 3. Правилника о начину 
и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину 
вођења и садржаја централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/18).

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

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.
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.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног 
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Добављача.
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.
Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач 
је у обавези да је замени исправном у року од 3 (три) дана.
Добављач се обавезује да ће испоручивати добра са роком трајања не краћим од 12 
месеци од дана испоруке, односно за медицинска средства чији је произвођачки рок 12 
месеци или краће, рок трајања не може бити краћи од 2/3 произвођачког рока.

ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

Испорука је сукцесивна и врши се према потребама појединачног Купца.
Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене појединачним 
уговором.
Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи најдуже 5 (пет) дана од дана 
пријема писменог захтева Купца
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.
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,
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9.1.

9.2.
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9.6.
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9.8.

10.
10 . 1 .

10.2 .

7.6.

Прилог 1 - Списак здравствених установа се ажурира без закључивања Анекса оквирног 
споразума.
Фонд је дужан да ажурирани списак из тачке 7.5. овог Споразума, достави Добављачу 
и објави на својој интернет страници.

УГОВОРНА КАЗНА

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

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави 
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и потписано менично овлашћење у висини од 10% од 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.
Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у претходном ставу, остаће 
на снази са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења 
оквирног споразума.
Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, 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.
Фонд ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла највише до износа 
од 10% од нереализоване вредности добара без ПДВ-а, на која се односи неиспуњење 
обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.
У случају да Фонд делимично активира достављену меницу за добро извршење посла, 
односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, 
Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Фонду 
нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног 
споразума.
Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење обавеза из свих 
појединачних уговора које је Добављач, на основу овог оквирног споразума, закључио 
са сваким од Купаца у току важења истог.
У случају закашњења или других повреда обавеза за које је овим споразумом 
предвиђена уговорна казна, првенствено се обрачунава уговорна казна из тачке 8. овог 
споразума, док средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овом члану, 
може да се уновчи у случају да се закашњења или повреде наставе или уколико је 
извесно да Добављач неће моћи да испуни обавезу из оквирног споразума/уговора за 
време важења оквирног споразума/уговора.
Средство обезбеђења за добро извршење посла ће Добављачу бити враћено након 
истека рока из тачке 9.2. овог члана.

ВИША СИЛА

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.
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
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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.

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 откпонила 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 споразума 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 Републике Србије о упису медицинског ередства 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 РС“ бр. 30/10 и 
107/12).

14. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

14.1. Измена оквирног споразума је могућа уколико током трајања истог, услед промена на
тржиштудође до измене назива, произвођача, односно престанка производње и слично, 
добра које је предмет овог оквирног споразума, о чему Фонд мора бити обавештен 
писаним путем уз достављање одговарајуће документације од стране Добављача.

14.2. У случају престанка могућности испоруке добра којеје предметовогоквирногспоразума 
из разлога наведених у тачки 14.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које 
у свему одговара захтевима из техничке спецификације, Фонд може да дозволи 
испоруку таквог добра по цени која је предвиђена овим оквирним споразумом, уз
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претходно прибављено мишљење стручне комисије Фонда, образоване за конкретан 
случај.

14.3. Измене и допуне оквирног споразума могуће су и у случају више силе предвиђене 
оквирним споразумом и у другим случајевима у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама.

14.4. Фонд и Добављач су сагласни да ће се измене овог оквирног споразума вршити у 
писаној форми, о чему ћесе  санмнихи Анекс оквирног споразума.

14.5. У случају из тачке 14.1, 14.2 и 14.3, Фонд има обавезу да поступи у скпаду са чланом 
115. став 5. Закона ојавним набавкама.

15. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

15.1. Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Фонда и Добављача.
15.2. Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење 

посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен, а Фонд ће наплатити 
достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде.

16. ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.1. 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.

17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

17.1. За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбезакона 
који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

17.2. Овај споразум сачињен је у 2 (два) истоветна примерка на српском језику, и то за сваку 
страну потписника оквирног споразума по два примерка.

17.3. 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 за добра за осигурана лица Фонда
Прилог 4 - Модел уговора за добра која се финансирају из других извора за које Купац 
нема закључен уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања са Фондом

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ

Републички фонд за 
здравствено осигурање

Euromedicina d.o.o.
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ПРИЛС. I ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПИСАК З Д Р А В ^  ВЕНИХ УСТАНОВА
ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ,

ЈН бр. 404-1-110/20-4

КУПЦИ

Филијала
РФЗО Назив здравствене установе Адреса здравствене установе Званична интернет адреса

01. Суботица Општа болница Суботица Изворска 3 ' www.bolnicasubotica.com

02. Зрењанин
Општа болница Зрењанин Др Васе Савића бр. 5 www.boinica.orq.rs

Специјална болница за плућне болести Зрењанин Петефијева бр. 4, Зрењанин www.plucna.co.rs

Општа болница Сента Карађорђева 64 ' hosoitalsenta.rs

03. Кикинда Општа болница Кикинда Ђуре Јакшића 110: www.obki.rš
Специјална болница за психијатријске болести 

Нови Кнежевац
Краља П. Првог Карађорђевића бр. 

85, Нови КнежеваЦ; www.sDbnoviknezevac.orq.rs

Општа болница Вршац Абрашевића бб ; www.obvrsac.com
Општа болница Панчево Милоша Требињца 11 www.bolnicaDancevo.rs

04. Панчево
Специјална болница за плућне болести "Др 
Будисав Бабић", Бела Црква

Светозара Милетића 55,!Бела 
Црква www.SDbbelacrkva.orq

Специјална болница за психијатријске болести "Др 
Славољуб Бакаловић", Вршац Подвршанска 13, Вршац www.sobvrsac.orq.rs

Специјална болница за психијатријске болести 
Ковин. Цара Лазара 253, Ковин www.sbDb.kovin.info

Об.Сомбор Општа болница Сомбор Војвођанска 75 www.bolnicasombor.orq.rs.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 

Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4 www.ikvbv.ns.ac.rs

Општа болница Врбас др Милана Чекића 4 www.obvrbas;rs
Институт за онкологију Војводине, Сремска 

Каменица Пут доктора Голдмана 4 www.onk.ns.ac.rs

Об.Нови Сад
Институт за плућне болести Војводине, Сремска 

Каменица Пут доктора Голдмана 4 www.iDb-ild.rs

Институт за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине, НовиСад Хајдук Вељкова 10 www.izzzdiovns.rs

Клинички центар Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 1 www.kcv.rs
Специјална болница за реуматске болести Нови 

Сад Футошка 68 www.sbnovisad.co.rs

Војномедицински центар Нови Сад Трг Владике Николаја 5 нема
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07. Сремска 
Митровица Општа болница Сремска Митровица Стари Шор 65 , l www.obsm.rs

08. Шабац
Општа болница Лозница Болничка 65 www.bolnicaloznica.rs

Општа болница Шабац Попа Карана 4 www.bolnica015.ora.rs

09. Ваљево Општа болница Ваљево Синђелићева 62 www.zcvalievo.rs

10.
Смедерево

Општа болница Смедерево Кнез Михајлова 51 www.obsmederevo. rs

Општа болница Смедеревска Паланка Вука Караџића 147 www.bolnica-oaianka.co.rs

11.
Пожаревац

Општа болница Пожаревац Братства и јединства 135 www.obp.rs

Општа болница Петровац на Млави Моравска 2 www.zcoetrovac.rs

12. Крагујевац
Здравствени центар Аранђеловац Краља Петра Првог бр. 62 www.zcarandielovac.ora.rs

Клинички центар Крагујевац Змај Јовина 30 www.kc-ka.rs

13. Јагодина

Општа болница Јагодина Карађорђева 4 www.bolnicaiaaodina.autentik.
net

Општа болница Ћуприја Миодрага Новаковића 78 boinicacuDriia.com

Општа болница Параћин Војводе Милана 37 www.bolnica-am.ora

14. Бор

Општа болница Бор Др Драгише Мишовића 1 www.borbolnica.ora.rs

Општа болница Мајданпек Капетанска 30 www.obm.rs

Здравствени центар Неготин Бадњевска 4 www.zcneaotin.ora.rs

Здравствени центар Кладово Дунавска 1-3 www. zck I adovo. co. rs

15. Зајечар
Здравствени центар Зајечар Расадничка бб www.zczaiecar.com

Здравствени центар Књажевац 4. јули бр. 2 uoravazckO.mts.rs

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

17. Чачак
Општа болница Чачак Чачак, Др Драгише Мишовића 205 www.zccacak.rs

Општа болница Горњи Милановац Војводе Милана 37 ■ www.boinica-am.ora

18. Краљево
Специјална болница за интерне болести Врњачка 

Бања 8. марта 12 www.boinicavb.ora.rs

Општа болница Краљево Југ Богданова 110 httD://studenica.bloasoot.rs/
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19. Крушевац Општа болница Крушевац Косовска 16 www.zckrusevac.ora.rs

20.  H hlu

Општа болница Алексинац Момчила Поповића 144 www.zcaleksinac.rs

Клинички центар Ниш Др Зорана Ћинђића 48 www.kcnis.rs
Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка 

Бања" Српских јунака 2 www.radonnb.co.rs

Специјална болница за психијатријске болести 
"Горња Топоница", Ниш Стевана Синђелића 39,Ниш www.sobtoDonica.rs

Специјална болница за плућне болести " Озрен", 
Сокобања Насеље Озрен www.sbozren.orq.rs

Војна болница Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бб vb.nis@mod.gov.rs
21. Прокупље Општа болница Прокупље Пасјачка бр. 2 www.bolnicaDrokuDlie.com

22. Пирот Општа болница Пирот Војводе Момчила бб www.Dibolnica.rs
23. Лесковац Општа болница Лесковац Раде Кончара 9 www.bolnicaleskovac.ora

24. Врање

Здравствени центар Врање Јована Јанковића Лунге 1 www.dzvranie.ora

Здравствени центар Сурдулица Српских владара 111 нема

Специјална болница за плућне болести Сурдулица Српских Владара бб нема
25. Косовска 
Митровица Здравствени центар Косовска Митровица Анри Динана 10 www.zckm.ora.rs

Институт за 
ментално 

здравље26. 
Београд

Специјална болница за цереброваскуларне 
болести "Свети Сава" Немањина бр. 2 www.svetisava.rs

Специјална болница за церебралну парализу и 
развојну неурологију Сокобањска 17a www.sbcDrn.com

Институт за неонатологију Краља Милутина 50 www.neonatoloaiia.rs
Специјална болница за рехабилитацију и 

ортопедску протетику Булевар Војводе Путника 7 www.zoo.rs

Специјална болница за болести зависности Теодора Драјзера бр. 44 www. d ra izerova. о ra. rs

Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Хероја Милана Тепића 1 www.ikvbd.com
Институт за ортопедско-хируршке болести 

"Бањица" Михајла Аврамовића 28 www.iohbb.edu.rs

Клиника за психијатријске болести "др Лаза 
Лазаревић" Вишеградска 26 www. lazalazarevic. rs

Специјална болница за интерне болести 
Младеновац Боривоја Гњатића 52 www.sbib.rs
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ПРИЛОГ 1 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ, ,

ЈН бр. 4CI4-1-110/20-4

Специјална болница за ендемску нефропатију 
Лазаревац Др Ђорђа Ковачевића 27 www.nefroDatiialaz.ora.rs

Институт за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије "Др Вукан Чупић" Радоја Дакића 6-8 www.imd.orq.rs

Институт за онкологију и радиологију Србије, 
Београд Пастерова бр. 14 : www.ncrc.ac.rs

Институт за реуматологију Ресавска 69 www.reumatoloaiia.orq.rs

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

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

Дедиње" Хероја Милана Тепића 1 www.draqisamisovic.bq.ac.rs

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

Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт Краљице Наталије 62 www.qakfront.orq

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

Клинички центар Србије Пастерова 2 www.kcs.ac.rs

Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" Сокобањска 13 kzotovic(a)verat.net

Институт за ментално здравље Палмотићева 37 verakrneta@eunet.rs
Институт за медицину рада "Др Драгомир 

Карајовић"

i;
Делиградска 29 imrs.olqa.uzurta)qmail.com

Институт за онкологију и радиологију Србије Пастерова 14 kabinet@ncrc.ac.rs
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и 

омладину др Суботића 6а nDk.zmai@.eunet.rs

Војно-медицинска академија Црнотравска 17 www.vma.mod.qov.rs
27. Нови 

Пазар Општа болница Нови Пазар Генерала Живковића бр. 1 нема

Клиничко-болнички центар Приштина нема нема

Здравствени центар Призрен нема  ̂ нема

28. Грачаница Здравствени центар Пећ нема нема

Здравствени центар Ђаковица Н. Фрашери бб нема
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ПРИЛС, i ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПИСАК З Д Р А В ^ . ВЕНИХ УСТАНОВА
ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ,

ЈН бр. 404-1-110/20-4

Специјална болница за рехабилитацију Исток нема нема

29. Гњилане Здравствени центар Гњилане нема нема

Специјална болница за рехабилитацију "Буковичка 
Бања" Аранђеловац Мишарска бр. 1 office@bukovickabania.co.rs

Специјална болница за рехабилитацију 
"Гамзиград" Бањски трг 12 нема

Специјална болница за болести штитасте жлезде и 
болести метаболизма "Златибор"-Чајетина Краљеве воде бр. 30 ciqota(®Dtt.rs

30. РХ центри Специјална болница за прогресивне мишићне и 
неуромишићне болести Нови Пазар Бањски пут бб нема

Специјална болница за лечење и рехабилитацију 
"Меркур" Врњачка Бања Булевар Српских ратника 18 katarina(a)vrnicispa.rs

Специјална болница за неспецифичне плућне 
болести "Сокобања" Војводе Мишића бб sokobolnica(®open.telekom.rs

Институт за рехабилитацију Београд Сокобањска бр. 17 rehabilitaciia(a)gmail.com

5
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ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА
ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ЈН б р . 404-1-110/20-4

Назив Добављача: Заједничка понуда EUROMEDICINA D.O.O. и LABTEH D.O.O.

Број
партије

Назив
партије

Партија Редни број 
ставке Назив ставке Произвођач

Заштићени 
назив понуђеног 

добра
Јединица

мере
Величина
паковања

Количи
на

Јединична цена 
без ПДВ-а

Укупна цена 
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупна цена са 

ПДВ-ом

HPLC dijagnostika - TOSOH G8

Редни број 
ставке Назив ставке Произвођач

Заштићени 
назив понуђеног 

добра
Јединица

мере
Величина
паковања

Количи
на

Јединична цена 
без ПДВ-а

Укупна цена 
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупна цена са 

ПДВ-ом

1 TSK gel G8 
Varant Hsi

Tosoh,
Japan

TSK gel G8 
Varant Hsi pakovanje 1 komad 10 228.888,00 2.288.880,00 20% 457.776,00 2.746.656,00

2
Hsi

Hemolisys&Wa 
sh Solution -( L)

Tosoh,
Japan

Hsi
Hemolisys&Was 
h Solution -( L)

pakovanje 5 х 2000 
ML 16 37.899,61 606.393,76 20% 121.278,75 727.672,51

3
G8 Var Elution 
Buffer Hsi N. 1 

(S) pouch

Tosoh,
Japan

G8 Variant 
Elution Buffer 
Hsi N. 1 (S)

pakovanje 800 ML 52 18.271,84 950.135,68 20% 190.027,14 1.140.162,82

Партија 3
4

G8 Var Elution 
Buffer Hsi N. 2 

(S) pouch

Tosoh,
Japan

G8 Variant 
Elution Buffer 
Hsi N. 2 (S)

pakovanje 800 ML 42 18.271,84 767.417,28 20% 153.483,46 920.900,74

5
G8 Var Elution 
Buffer Hsi N. 3 

(S) pouch

Tosoh,
Japan

G8 Variant 
Elution Buffer 
Hsi N. 3 (S)

pakovanje 800ML 42 18.271,84 767.417,28 20% 153.483,46 920.900,74

6 Filter element 
G 8

Tosoh,
Japan

Filter element G 
8 komad 5 komad 12 22.080,96 264.971,52 20% 52.994,30 317.965,82

7
HLC-723G8

Maiintenence
kit

Tosoh,
Japan

HLC-723G8 
Maiintenence kit pakovanje 1 set 4 116.583,00 466.332,00 20% 93.266,40 559.598,40

8
Hemoglobin 

A1C Calibrator 
Set

Tosoh,
Japan

Hemoglobin A1C 
Calibrator Set pakovanje 2 x 5 x 4

ml 6 33.663,20 201.979,20 20% 40.395,84 242.375,04

9
Hemoglobin 
A1C Control 

Set

Tosoh,
Japan

Hemoglobin A1C 
Control Set pakovanje 2 х 4 х 

0,5ml 10 33.663,20 336.632,00 20% 67.326,40 403.958,40

Укупно за партију 3: 6.650.158,72 1.330.031,7
5 7.980.190,47

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПДВ-а 6.650.158,72

ИЗНОС ПДВ-а 1.330.031,75

УКУПНА ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ПДВ-ом 7.980.190,47
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ПРИЛОГ 2 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕНАМА 
ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 

ЈН бр. 404-1-110/20-4



ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА
ФОНДА

ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 
ЈН бр. 404-1-110/20-4

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:
Заједничка понуда Euromedicina d.o.o. из Новог Сада, ул. Лазе Лазаревића бр. 25, кога 
заступа директор ! Александар Живковић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 08193126 
ПИБ: 100724914
Број рачуна: 160-920164-10 који се води код Banca Intesa A.D.
(у даљем тексту: Добављач)
LABTEH d.o.o., ул. Генерала Михаила Недељковића бр. 87, из Београда, кога заступа 
директор Зоран Милић
Матични број: 07473575 
ПИБ:101672681
Број рачуна: 160-318324-69 који се води код Banca Intesa A.D.
(у даљем тексту: Добављач)

Д ана__.__ .____ . године закључују

УГОВОР БР.ХХХ

за добра за осигурана лица Фонда

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ЗА ПАРТИЈУ3 
КПП____________

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 Реагенси, изузев за трансфузију, број јавне набавке: 404-1-110/20-4,

1.1.1. да су Републички фонд за здравствено осигурање и Добављач, закључили Оквирни 
споразум бр. 35-24/20 од-2^ .^V.2020. године (даље: Оквирни споразум), на основу 
Одлуке број 404-1-4/20-64 од 15.04.2020. године;

1.1.2. да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са Оквирним споразумом;

1.2. На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе Оквирног 
споразума.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

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

2.2. Овај Уговор важи до реализације укупно уговорених количина.

1



ПРИЛОГ 3 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА -  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА
ФОНДА

ЈАВНА НАБАВКА: РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 
ЈН бр. 404-1-110/20-4

3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

3.1. Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у Спецификацији материјала са ценама 
из члана 2. овог уговора које одговарају ценама из Оквирног споразума.

3.2. Фонд плаћа у име и за рачун Купца, испоручене количине по уговореним јединичим ценама, 
увећаним за износ ПДВ-а, у року од 90 дана од дана испостављања фактуре Купцу.

3.3. Добављач је у обавези да за испоручена добра један примерак отпремнице и фактуре, 
односно отпремнице -  фактуре достави у електронској форми надлежној филијали 
Републичког фонда, и то: као скениран документ путем веб апликације „Портал финансија
- документација" и у електронској форми путем веб сервиса РФЗО, у складу са Техничким 
упутством за коришћење веб сервиса РФЗО, у циљу успостављања ефикаснијег 
управљања и контроле Грошкова лечења осигураних лица РФЗО.

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

3.5. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава 
која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

3.6. Укупна вредност уговора јесте укупна вредност за све количине наведене у Спецификацији 
материјала са ценама из члана 2. овог уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи 
_______________ динара.

4. ИСПОРУКА

4.1. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.

4.2. Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добара, која је наведена у
Спецификацији материјала са ценама из члана 2. овог уговора, испоручити Купцу према 
потребама Купца, и то у року од најдуже 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева 
Купца.

4.3. Место испоруке је _______________ (унети м есто  испоруке).

4.4. Уз сваку испоруку Добављач ће доставити отпремницу Купцу, потписану од стране 
овлашћеног лица Купца.

5. УГОВОРНА КАЗНА

5.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је 
прекорчио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара 
испоручених са закашњењем.

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,

2
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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 епоразумним 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 писаним путем, уз раскидни

1 рок од 15' (петнаест) дана; . . .  . ,
8.2. Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга

уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и 
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

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

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

9. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

9.1. Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до 
измене назива, произвођача, односно престанка производње и слично, добра које је 
предмет овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз достављање 
одговарајуће документације од стране Добављача.

9.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему
одговара захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог 
добра по цени која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење 
стручне комисије Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан 
случај.

9.3. Измене и допуне уговора могуће су и у случају више силе предвиђене уговором, у случају 
измене прописа Фонда који регулишу област која је предмет уговора и у другим 
случајевима у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

9.4. У ситуацији из тачке 9.1, 9.2 и 9.3, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а
на основу претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда
за здравствено осигурање и Добављача.

10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

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

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

11.1. Овај уговор ie сачињен v ( ) истоветних примеока на српском ie3HKV. 
свакој уговорној страни vpv^viv по ( ) примерка.

од којих се

11.2. Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 -  Спецификација материјала са ценама.

11.3. Саставни део овог уговора је прилог бр. 2 -  Образац КВИ, који садржи 
квартално извештавање, у складу са чланом 132. став 2. Закона о јавним 
(„Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

податке за 
набавкама

3
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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:
Заједничка понуда Euromedicina d.o.o. из Новог Сада, ул. Лазе Лазаревића бр. 25, кога 
заступа директор Александар Живковић, носилац посла у заједничкој понуди
Матични број: 08193126 
ПИБ: 100724914
Број рачуна: 160-920164-10 који се води код Banca Intesa A.D.
(у даљем тексту: Добављач)
LABTEH d.o.o., ул. Генерала Михаила Недељковића бр. 87, из Београда, кога заступа 
директор Зоран Милић
Матични број: 07473575 
ПИБ.101672681
Број рачуна: 160-318324-69 који се води код Banca Intesa A.D.
(у даљем тексту: Добављач)

Д ана__.__ ._____. године закључују

УГОВОР БР.ХХХ

за добра која се финансирају из других извора за које Купац нема закључен уговор о 
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са

Фондом

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РЕАГЕНСИ, ИЗУЗЕВ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ЗА ПАРТИЈУ3

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 Реагенси, изузев за трансфузију, број јавне набавке: 404-1-110/19-64,

1.1.2 да је Републички фонд за здравствено осигурање закључио оквирни споразум са 
добављачима који су поднели заједничку понуду Euromedicina d.o.o. и Labteh d.o.o., на 
основу Одлуке бр. 404-1-4/20-64 од 15.04.2020. године,

1.1.3 да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. 35-24/20 
од2^. $f.2020. 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 реагенаса, наведених у Спецификацији материјала са ценама, која 
се налази у Прилогу 1 овог уговора и чини његов саставни део.
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2.2. Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости реализује овај уговор.

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. 35-24/20 од.2^.. 0^.2020. године.

3.2 Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичим ценама, увећаним за износ ПДВ-
а, у року од 45 дана од дана пријема фактуре.

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

3.4. Обавезе које доспевају у наредној години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години.

3.5. 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 добара, из члана 2. овог уговора 
испоручити Купцу према потребама Купца, и то у року од најдуже 5 (пет) дана од дана пријема 
писменог захтева Купца.

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

4.3. Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Купца.

5.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу уговорну 
казну од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а уговорених добара за коју је прекорчио рок 
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара испоручених са 
закашњењем.

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
2
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раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 
.15 (петнаест) дана. . . .

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

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

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

9. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

9.1. Измена уговора је могућа уколико током трајања истог, услед промена на тржишту дође до 
измене назива, произвођача, односно престанка производње и слично, добра које је предмет 
овог уговора, о чему Купац мора бити обавештен писаним путем уз достављање одговарајуће 
документације од стране Добављача.

9.2. У случају престанка могућности испоруке добра које је предмет овог уговора из разлога 
наведених у тачки 9.1, а када Добављач може да испоручи друго добро које у свему одговара 
захтевима из техничке спецификације, Купац може да прихвати испоруку таквог добра по цени 
која је предвиђена овим уговором, уз претходно прибављено мишљење стручне комисије 
Републичког фонда за здравствено осигурање, образоване за конкретан случај.

9.3. Измене и допуне уговора могуће су и у случају више силе предвиђене уговором, у случају 
измене прописа Фонда који регулишу област која је предмет уговора и у другим случајевима у 
скпаду са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

9.4. У ситуацији из тачке 9.1, 9.2 и 9.3, Купац и Добављач ће закључити Анекс овог уговора, а на 
основу претходно закљученог Анекса оквирног споразума између Републичког фонда за 
здравствено осигурање и Добављача.

10. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

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

11. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

11.1 Овај уговор је сачињен у __( _________ ) истоветних примерка на српском језику, од којих се
свакој уговорној страни уручују п о__( ______ ) примерка.

11.2. Саставни део овог уговора је прилог бр. 1 -  Спецификација материјала са ценама.

11.3. 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).
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SPORAZUM
O ZAJEDNIČKOJ PONUDI U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 

BR. br. 404-1-110/20-4 REAGENSIIZUZEV ZA TRANSFUZIJU ZA PARTIJU br. 3

Zaključen u Beogradu, dana 23.03.2020.. godine između:

1.LABTEH DOO Novi Beograd, ul. Mihaila Nedeljkovića br. 87, ( u daljem tekstu ,,Labteh“), 
MB:07473575, PIB: 101672681 čiji jezastupnik direktor Zoran Milić

i

2.EUROMEDICINA DOO NOVI SAD, ul. Laze Lazarevića br. 25, (u daljem tekstu “Euromedicina 
doo”), MB: 08193126, PIB: 100724914, čiji jezastupnik direktor Aleksandar Živković

Član 1

Predmet ovog sporazuma je  regulisanje međusobnih prava i obaveza vezano za davanje zajedničke 
ponude i u slučaju zaključenja ugovora, ispunjenje odredbi ugovora u postupku sledeće javne 
nabavke:
Naručilac: Republički fond za zdravstveno osiguranje,
Javna nabavka: Reagensi, izuzev za transfuziju 
Javna nabavka broj 404-1-110/20-4 
Partije:

• PARTIJA 3 - HPLC dijagnostika - TOSOH G8PARTIJA

Član 2

Potpisnici sporazuma se međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke iz 
člana I

Potpisnici sporazuma su neograničeno solidarno odgovorni za ispunjenje svojih obaveza prema 
naručiocu.

Član 3

Potpisnici sporazuma imenuju preduzeće „Euromedicina doo“ kao Nosioca zajedničke ponude, te 
će u tom svojstvu zastupati ponuđače pred naručiocem, a naročito pripremiti zajedničku ponudu sa 
svom potrebnom konkursnom dokumentacijom, te blagovremeno predati zajedničku ponudu 
naručiocu.

Potpisnici sporazuma saglasili su se da “Euromedicina doo” kao nosilac zajedničke ponude bude 
ovlažćen da u ime oba ponuđača, potpiše i overi sve obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji 
javne nabavke iz čl. 1 Sporazuma, osim:

• Obrasca br. 5, Obrasca br. 6 i Obrasca br. 9 koje će svaki od ponuđača potpisati posebno 

“Euromedicina doo” se kao nosilac zajedničke ponude obavezuje:
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♦ Da će okviru zajedničke ponude naručiocu dati finansijsko obezbeđenje za ozbiljnost 
ponude u vidu blanko menice uz menično ovlašćenje u visini od 5% od vrednosti 
dostavljene ponude

• Da će naručiocu u slučaju potpisivanja okvirnog sporazuma dostaviti neopozivu, 
bezuslovnu, plativu na prvi poziv i bez prava protesta bankarsku garanciju za dobro 
izvršenje posla u visini od 3%  od ukupne vrednosti okvirnog sporazuma, ukoliko je 
vrednost okvirnog sporazuma preko 30.000.000,00 dinara bez PDV-a, ili

® Da će naručiocu u slučaju potpisivanja okvirnog sporazuma, dostaviti blanko menicu u 
visini od 3% od vrednosti okvirnog sporazuma bez PDV-a, ukofiko je vrednost sporazuma 
do 30.000.000,00 dinara bez PDV-a)

U ostalom delu pripreme zajedničke ponude, potpisniei sporazuma postupaće u svemu prema 
uslovima i uputstvima objavljene konkursne dokumentacije javne nabavke iz čl. 1 Sporazuma.

U pripremi zajedničke ponude „Labteh doo”, obavezuje se da “Euromedicina doo” kao Nosiocu 
zajedničke ponude dostavi potrebnu dokumentaciju, zahtevanu od strane Naručioca, u skladu sa 
uslovima konkursne dokumentacije.

OPIS POSLOVA PONUĐAĆA UIZVRŠENJU JAVNE NABAVKE

Član 4

Potpisnici sporazuma se međusobno obavezuju da će „Labteh doo“ u izvršenju javne nabavke iz ol.
1 ovog sporazuma, biti oviašćen da kao dobavijač, u svoje ime i za svoj račun, samostalno 
potpisuje i izvršava pojedinačne ugovore sa zdravstvenim ustanovama kao krajnjim kupcima, 
a koji se odnose na nabavku potrošnog materijala i reagenasa za sledeće aparate, osim za:

•  1) PARTIJA 3 - HPLC dijagnostika - TOSOH G8

APARAT ZDRAVSTVENA USTANOVA
TOSOH G8 Klinički centar Niš, ul. Dr Zorana Đinđića br. 48
TOSOH G8 OB Studenica, ul. Jug Bogdanova br. 110

“Labteh doo” se obavezuje da će sve pojedinačne ugovore iz stava 1 ovog člana Sporazuma 
izvršavati u skiadu sa potpisanim okvirnim sporazumom.

“Euromedicina doo” obavezuje se da će „Labteh doo“ kao potpisnik pojedinačnih ugovora sa 
ustanovama iz stava 1 ovog člana Sporazuma uživati sva prava iz navedenih ugovora, a naročito: 
-pravo primanja narudžbina 

-isporuka predmeta javne nabavke 
-ispostavljanje faktura u svoje ime i za svoj račun,
-naplate potraživanja po ispostavljenim fakturama na svoj tekući račun.
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Potpisnici sporazum a su saglasni da se na sva međusobna prava, obaveze i odgovornosti koia nisn 
utvrdena ovim  ugovorom, prinienjuju odgovarajuće ođređbe Zakona o obligacionim odnosima.

Ovaj sporazum sačinjen je u 5 istovetnih primeraka od kojih potpisnici sporazuma zadržavaju |x> 
dva primerka. a jedan  primerak. se prilaže Naručiocu kao sastavni deo zajedničke ponude.

Z a  l .A B I 'U I  DOO

direkror Zoran Milić

Z a  Е Џ
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