
З У АПОТЕКА НИШ дел. број 721 од 31. 08.2017
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-08

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: ako 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 расписала јавну набавку број ОТВ -05 Набавка лекова Листа Д  и по истој
закључила Оквирне споразуме дана  09.06.2017. године Предмет наведене набавке нису
били лекови за чију се набавку сада тражи сагласност.
molsidomin tableta 2 mg
molsidomin tableta 4 mg
metyrapone kapsula 250 mg

Након спроведене набавке појавио се нови пацијент за лек metyrapon и настао је проблем у
снабдевању са  лопионом.
Листа Д представља лекове који немају дозволу за стављање у промет у Србији, али су
неопходни у терапији и дијагностици и обезбеђују се на терет РФЗО-а. Углавном се ради о
лековима мале потрошње, који се користе у терапији ретких обољења, као што је случај са
пацијентом који се први пут јавља Апотеци Ниш са терапијом леком metyrapone капсуле 250
mg који се користи код Cushingov-ог синдром на основу мишљења три лекара Института за
ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦС – Београд.



Потреба за леком molsidomin таблете 2мг и 4 мг је настала је због престанка производње /
промета Лопион 2 мг и Лопион форте 4 мг, произвођача Union-Medic d.o.o. Нови Сад,
Република Србија и који се користи у терапији болести срца као вазодилататор, а на тржишту
Републике Србије нема регистрованог лека истог генеричког састава. РФЗО је прописао за
молсидомин да може да се набавља само у изузетним случајевима када снабдевање леком
истог ИНН, истог или сродног фармацеутског облика и исте јачине са Листе А, А1, Б или Ц не
задовољава потребе у лечењу осигураних лица РФЗО-а што се и десило у овом случају.
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама  на
основу Мишљења Управе за јавне набавке Бр 404-02-2645/17  од 28.08.2017.

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 04.09.2017.године до 12:00 часова на адресу Апотека Ниш,
Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 6. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12:15
часова, у просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.
Поступак преговарања обавиће се истог дана 04.09.2017 године у 12:30 часова у
просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.

АПОТЕКА НИШ


