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, медицинска помогала/РФЗО 33680000- фармацеутски производи
33196000 - Медицинска помагала.

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:
Изузетна хитност спровођења преговарачког поступка у складу са чланом 36.став 1. тачка 3. ЗЈН,
проузрокована је ванредним околностима чије наступање ни у ком случају није зависило од воље
Дома здравља " Др Милорад Мика Павловић" Инђија- службе за фармацеутску здравствену
делатност- апотеке , као наручиоца.
Околности које оправдавају примену преговарачког поступка су следеће:
Имајући у виду да је изменама Закона о здравственом осигурању ( "Службени гласник РС" број
119/12) утврђено да ће РФЗО обављати послове централизованих јавних набавки, у име и за
рачун здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, наручилац је благовремено
доставио План потреба лекова за 2013.годину, у циљу спровођења централизованог поступка
јавне набавке, али је тек по добијеном допису Министарства здравља РС број 110-00-47/2013-05
од 1.4.2013године и ступања на снагу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке(" Службени гласник РС" 029/13) обавештен да се у
2013.години неће спроводити централизована набавка лекова са Листе лекова за потребе
апотека.
С обзиром да је и уговор са РФЗО касно закључен, да је и Министарство здравља поднело захтев
да се државне апотеке изузму од примене ЗЈН, као и да Списак наручиоца није објављен у
законском року, наручилац није био у могућности да поступи у роковима одређеним за отворени
и реструктивни поступак , због чега су резерве лекова смањене испод законског минимума, a што
је и утврђено увидом у стање наше апотеке. Из напред наведених разлога , а у циљу попуњавања
неопходних резерви лекова, наручилац је дана 21.05.2013.године упутио Управи за јавне набавке
захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка и по добијању позитивног
мишљења покренуо предметни поступак.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.D.O.O „ Adoc“, ul. Milorada Jovanovića 11, 11147 Beograd 011/3051-401dijana.mitrovic@adoc.rs
2.D.O.O„Erma“, autoput za N.Sad 96a, 11080 Beograd,011/225-94-59/ jelena.ilic@erma.co.rs
3.D.O.O „Phoenix Pharma“, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd 011/35-38-211 dragana.blagojevic@phoenixpharma.rs
4.D.O.O „Magna farmacija“, Resavska 60,11000 Beograd 011-3622-500/office@magnafarmacia.rs
5.D.O.O „Vega“ Vuka Karadžića 41, 14000 Valjevo 014/220-251/ urosevic.goca@gmail.com ili vega_@open.telekom.rs
6.D.O.O „Acterrna“, Servantesova 7c,11283Altina- Beograd 011/316-97-60
duskovukovic@acterrna.rs zoranmarjanovic@acterrna.rs
7.D.O.O „Farmalogist“ Mirijevski bulevar 3, 11060 Beograd 011-33-15-000
sladjana.vuckovic@farmalogist.co.rs
8.D.O.O „ Vetprom( Panonijafarm) “ Venac Vojvode Stepe Stepanovic 22, 25000Sombor 025/483-356 goranalukac@gmail.com
9.D.O.O „Nelt CO“ Marsala Tita 206, 11272 Dobanovci 011/377-9100 office@nelt.com
10.D.O.O „Medical shop“ Branimira Cosica 4, 21000Novi Sad 021/531-475 info@medicalshop.co.rs
11.D.O.O „TT Medic“ Bulevar Mihajla Pupina 10d/I, 11070 Novi Beograd 011/311-51-52 office@ttmedik.co.rs
12.D.O.O „Epsilon research international“ Bulevar Mihajla Pupina 10e/413, 11070 Novi Beogradd 011/311-5554 epsilon.minimed@gmail.com
13.D.O.O „Inpharm CO“ Cara Dusana 266,11080 Zemun 011/307-39-00/ tenderi@inpharm.rs prodaja@inpharm.rs
14.A.D. „Hemofarm“ , Beogradski put BB, 26300 Vršac, 013 803100, joan.DuruPopic@hemofarm.com Poslovni centar Novi Sad- Temerinska 102 21000 Novi Sad
15.D.O.O „Pharma Swiss „, Batajnički drum 5a, 11080 Zemun, 011/20-50-201 maja.ristic@valeant.com
16.D.O.O. „Herbafarm“ , Spasovdanska 8b,11000 Beograd 011/23-99-301 office@herbafarm.co.rs

Остале информације:
Достављање понуда је до 14.06.2013.године до 10 часова. Јавно отварање истог дана у 10,30
часова, у просторијама Дома здравља" Др Милорад Мика Павловић"Српскоцрквена број 5
Инђија,Свечана сала. Преговарање ће се одржати 18.06.2013.године са почетком у 10 часова,
у просторијама Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" на наведеној адреси.

