
З У АПОТЕКА НИШ
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

                                                                  ЈН бр. ПП-05/2014

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)

Апотека Ниш је спровела отворени пступак јавне набавке број .  ОТВ-117  за набавку лекова
са Листа Д/РФЗО,  ради закључивања Оквирног споразума.Са понуђачем Фармалогист д.о.о.
из Београдa, ул. Миријевски булевар 3,  закључила је Оквирни споразум број ОТВ 117 - I
дел. број 1056 од 02.09.2014 године. На основу Оквирног  споразума број ОТВ 117 - I
закључен је Уговор о јавној набавци број Отв 117 / I – 4 за набавку добра – Лекови Листа
Д/РФЗО, деловодни број 1235 од 10.11.2014 године,  и то за набавку лека „molsidomin tbl 2mg“
у врености од 1.380.000, 00 динара без ПДВ-а.
До дана 17.12.2014 године уговор је реализован у укупној вредности вредности од
414.000,00 динара без Пдв/а.  По закљученом Уговору о јавној набавци  Отв 117 / I – 4 остало
је нереализовано 966.000,00 динара без Пдв-а.
Дана 17.12.2014 године  уговорне  стране су се споразумеле да Уговор о јавној набавци број
Отв 117 / I – 4 за набавку добра – Лекови Листа Д/РФЗО, деловодни број 1235 од 10.10.2014
године убудуће неће да производи правно дејство тј. престаје да важи.
Споразум о престанку важења Уговора о јавној набавци број Отв 117 / I – 4  закључује се на
основу обавештења Фармалогист д.о.о. из Београдa  дел. број 1304 од 09.12.2014 године,
којим се изјашњава  да неће бити у  могућности  да испуни уговорну обавезу везану за
испоруку лека „molsidomin tbl 2mg», јер Агенција за лекове и медицинска средства Србије



није у могућности да изда Решење за увоз истог. Количине које су успели да испоруче   су из
претходно увезене количине.
Споразум о престанку важења Уговора о јавној набавци број Отв 117 / I – 4 деловодни број
1235 од  10.11.2014. године ступио је на снагу 22.12.2014 године . Апотека Ниш је  дана
17.12.2014 године закључила Анекс Оквирног споразума број Отв 117 –I.
  У Анексу  Оквирног споразума број Отв 117 –I дел. број 1340 од 17.12.2014  извршена је
измена  у члану 3.3 Оквирног споразума број ОТВ 117 - I   тако што се  уместо става  3.3.
„Укупна вредност овог споразума износи 6.756.473,50 динара без ПДВ-а, односно
7.432.120,85 са ПДВ-ом.“  уписује  став „Укупна вредност овог споразума износи 4.401.227,50
динара без ПДВ-а, односно 4.841.350,25 са ПДВ-ом.“
Како лек «molsidomin tbl 2mg“    нема замену на  листи лекова  већ се налази на листи Д која
се набавља по посебном режиму увоза и у поступку који  који поштујући процедуру из
правилника, да би се лек нашао у Апотеци потребно је  отприлике 75 дана рачунајући од
дана када је понуђач , поднео Агенцији за лекове и медицинска средства захтев да му
дозволи да изврши увоз нерегистрованих лекова у уговореној количини.
Сматрамо да је целисходно да набавку спроведемо применом  члана 36.став 1 тачка 3. за
набавку лека  са листе Д „molsidomin tbl 2mg “ јер имамао обезбеђена средста у Плану
набавки за 2014 годину на позицији Лекови који се издају на рецепт са Листе лекова РФЗО-а
А, А1, Ц и Д и медицинско техничка помагала , конто 523100

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. Медикунион доо Београд, Љубе Дидића 19
2. Уни-Хем Београд, Страхињића Бана 44
3. Фармалогист доо Београд, Миријевски булевар 3
4. Ино-фарм доо Београд, Браће Ковач 2

6. Остале информације:

Достављање понуда је до 24.12.2014.године до 15:00 часова на адресу  Апотека Ниш,
Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 6. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 15:15
часова, у просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.
Поступак преговарања обавиће се истог дана 23.12.2014 године у 15:30 часова  у
просторијама  Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.

АПОТЕКА НИШ


