
З У АПОТЕКА НИШ Дел. број 969 од 05.12.2017 године
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш
www.apotekanis.co.rs

На основу члана 55. став 7. Закона о јавним набавкама /Сл.гласник РС бр. 124/2012/ ,
наручилац Апотека Ниш објављује следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

     Набавка лекова Листа Д/РФЗО (zidovudin i lamivudin)

1. Назив , адреса и интерне страниц анаручиоца:
З У АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш
www.apotekanis.co.rs

2. Врста наручиоца : здравстена установа

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Добра – лекови Листа Д/РФЗО

Назив и ознака из општег речника набавке:
33680000 – Фармацеутски производи

4.Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда: ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или
непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца,
наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни
поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем;
(члан 36. став 1.тачка 3.ЗЈН).

Након спровођења отвореног поступка јавне набавке и закључивања оквирних спорама за
лекове са исте Д/РФЗО , појавила су се два нова пацијента  која имају прописану терапију за
предметне лекове.
Наручилац је у преговарачком поступку набавио  количину  која је у том тренутку била
прописана од стране лекара  за период од два месеца. Наручилац је навео да намерава да
распише  отворени поступак јавне набавке за лекове са Листе Д/РФЗО  и да  у набавку
уврсти поменути  лек.
У међувремену смо дошли  до ситације да је набављена  количина недовољна како због
титрације доза код деце,али и због повећања телесне тежине деце.Тренутне дозе лекова
после нове титрације, су 30мл дневно по детету за Зидовудин сируп ,што би значило да је
тренутна потреба сирупа за месец дана за оба детета-10 бочица ,  Доза Ламивудин сируп је
12мл дневно по детету,па је месечна потреба за оба детета 4 бочице. Са количином која је
набављена  по претходном уговору  деца не могу да добију комплетну месечну терапију.
Дакле месечна терапија са тренутним дозирањем,које ће сигурно бити варијабилно у
наредном периоду је 10 бочица Зидовудин сирупа и 4 бочица Ламивудин сирупа. Према
наводима лекара пацијенти ће бити на овој комбинацији сигурно још неко време,али



обзиром на сам ток лечења лековима из ове групе ,генерално,не треба искључити и промену
терапије или прелазак на таблете.
Наручилац  је расписао  отворени поступак јавне набавке за лекове са Листе Д/РФЗО за
предметне лекове  а наведена количина је потребнма да се премости период од два месеца
(процедура набавке лекова са листе Д је око 1- 2 месеца).

5. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуда доставља се добављачима који су у ранијим поступцима јавних
набавки достављали понуде за лекове са листе Д-РФЗО.

Списак понуђача:

1. Фармалогист доо Београд, Миријевски булевар 3
2. Ино-фарм доо Београд, Браће Ковач 2
3. Феникс Фарма доо Београд, Боре Станковића 2

6. Остале информацијe
Достављање понуда је до 11.12.2017.године до 10:00 часова на адресу Апотека Ниш,
Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 6. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 10:15
часова, у просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.
Поступак преговарања обавиће се истог дана 11.12.2017 године у 10:30 часова у
просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.

АПОТЕКА НИШ


