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Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића ‘2;,“ БебУрад■■ко(‘а: рУ/На в.д.
директора др Верица Лазић ' ‘ 14
Матични број: 06042945 
ПИБ: 101288707
Број рачуна: 840-26650-09 који се води код Управе за трезор (у даљем тексту: Фонд)

ДОБАВЉАЧ:
ГСосће сЈ.о.о., Милутина Миланковића бр. 11 а, из Београда, кога заступа директор Ана Говедарица 
Матични број: 20041382 
ПИБ: 103883071
Број рачуна: 170-301131536-65 који се води код ЏтСгесМ Вапк а.с!. Веодгас!
(у даљем тексту: Добављач)

Д а н а ^ . 11.2016. године закључују

АНЕКС ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БР. 63-7/16 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА 

ПРЕТХОДНА КОНСТАТАЦИЈА

Фонд и Добављач констатују да су дана 25.8.2016. године закључили Оквирни споразум бр. 63- 
7/16 за јавну набавку лекова са Ц Листе лекова, за партије 3 -  ероеКп &е*а, 6 -  те1окзЈро1ЈеШепдНко1 - 
ероеђп Ве1а, 11 - 1га51и2ита&, 13 - ђе^асЈгитаб, 16 - ег1оКтђ, 24 -  редНег^егоп а1Га-2а и 25 - Ј6апс1гопа1/ 
ЛзапсЈгопека кЈзеПпа.

Имајући у виду да је добављач Косће с!.о.о., у оквиру своје понуде, доставио изјаву да ће за 
лекове који су предмет партије 24 -  редИоуат т^ег^егот а№а 2а, о свом трошку нудити и најмање 90 
тестова за генотипизацију НС\/ и најмање 90 тестова за квалитативни РСГС, неопходних за новоуведене 
пацијенте, и пваутп у количини која је пропорционална количини лека који се нуди у партији 24, и 
довољна је за комбиновану терапију свих пацијената који се лече предметним леком (пацијенти чије је 
лечење у току и новоуведени пацијенти), а да исто није наведено у предметном оквирном споразуму, 
Фонд и Добављач су сагласни да се закључи овај Анекс оквирног споразума.

Члан 1.

У оквирном споразуму бр. 63-7/16 додаје се тачка 2.9 у делу Предмет споразума, тако да гласи: 
„Добављач се обавезује да ће о свом трошку испоручити и најмање 90 тестова за генотипизацију 

НС\/ и најмање 90 тестова за квалитативни РСР, неопходних за новоуведене пацијенте, и пћаутп у 
количини која је пропорционална количини лека који је наведен у прилогу 2 оквирног споразума за 
партију 24, и довољна је за комбиновану терапију свих пацијената који се лече предметним леком 
(пацијенти чије је лечење у току и новоуведени пацијенти)."

Члан 2.

Све остале одредбе Оквирног споразума 63-7/16 остају на снази онако како гласе.

Члан 3.
Овај Анекс оквирног споразума сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, и 

то за сваку страну потписника по два примерка.
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Ана Говедарица


