ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" служба за
фармацеутску здравствену делатност - апотека

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Лекови листа А и А1/РФЗО, 33680000- фармацеутски производи

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Околности које оправдавају примену преговарачког поступка су следеће:
Изузетна хитност спровођења преговарачког поступка у складу са чланом 36.став 1. тачка 3.
ЗЈН, проузрокована је појавом нових пацијената који имају потребу за новим количинама
лекова, а сходно обевези Установе да мора да обезбеди неопходе лекове која су утврђена
као право из обавезног здравственог осигурања И како у претходном преговарачком
поступку број 14/2013 Наручилац није добио ни једну понуду која је благовремена и
прихватљива, Дом Здравља Инђија понавља преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона .

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Д.О.О „Erma“, autoput za N.Sad 96a, 11080 Beograd/011/225-94-59/ jelena.ilic@erma.co.rs
2. Д.О.О „Phoenix Pharma“, Bore Stankovića 2, 11250
Beograd /011/35-38-211 /dragana.blagojevic@phoenixpharma.rs
3. Д.О.О „Vega“ Vuka Karadžića 41, 14000 Valjevo /014/220-251/014-220-935
urosevic.goca@gmail.com ili vega_va@open.telekom.rs
4. Д.О.О „Farmalogist“ Mirijevski bulevar 3, 11060 Beograd/ 011-33-15-000 /
sladjana.vuckovic@farmalogist.co.rs
5. Д.О.О „ Medicom“, ул.Поцерска 3, 15000 Шабац, office@medicom.rs /015-311-003/
Остале информације:
Достављање понуда је до 07.10.2013.године до 09 часова. Јавно отварање истог дана у 09:30 часова, у просторијама Дома
здравља" Др Милорад Мика Павловић"Српскоцрквена број 5 Инђија,Соба 274. Поступак преговарање ће се одржати одмах
након отварања понуда .
Овлашћени представник понуђача није у обавези да присуствује поступку отварања понуда и преговарању. Ако овлашћени
представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена
у достављеној понуди.
Понуђачи су дужни да попуњену табелу сачињену је у Еxcell формату доставе поред штампаног облика и на неком од носача
електронских информација (USB flash disk, CD, DVD i sl) на отварању понуда.
Уколико понуђач не достави попуњену табелу на неком од носача електронских информација (USB flash disk, CD, DVD i sl) као
саставни део понуде, већ само у штампаном облику- папирној форми, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

