
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Број: 01 – 475/5 – 2013
Дана: 22.11.2013. године

Нa основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке
добара бр.12/2013 од 22.11.2013. године, наручилац Дом здравља Житиште

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку добара бр.12/2013 – набавка ампулираних лекова,
која је обликована по партијама

1.) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља
Житиште, Иве Лоле Рибара бр.16, 23210 Житиште, www.dzzitiste.rs.

2.) Врста наручиоца: здравство.

3.) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра – лекови на рецепт са листе А и А1 и

ампулирани лекови.
Назив и ознака из општег речника набавки су: 33600000 – фармацеутски

производи.

4.) Основ за примену преговарачког поступка и подаци који
оправдавају његову примену:

Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама,
због изузетне хитности и то:

- Наручилац је дана 26.04.2013. године донео Одлуку о покретању поступка
јавне набавке добара бр.2/2013 – набавка ампулираних лекова (Одлука
бр.01-157/1-2013), у отвореном поступку. Тај поступак, који је био подељен по
партијама (по систему један лек - једна партија), је обухватио и горе поменуте
ампулиране лекове. Поступак се завршио закључивањем уговора са тројицом
понуђача (уговори закључени 27.06.2013. године), а за горе наведене ампулиране
лекове уговор је закључен са понуђачем д.о.о. „Фармалогист“ из Београда.
Уговори су закључени на период од годину дана, односно до спровођења
центарализоване набавке за одређене ампулиране лекове од стране РФЗО-а.
Због изузетно велике потрошње надропарин калцијума од 0,3 ml,  надропарин
калцијума од 0,6 ml,  метилпреднизолона од 40 mg, воде за инјекције од 5 ml и
хидроксокобаламина, наручилац је скоро потрошио уговорене количине за
поменуте ампулиране лекове. Из тог разлога је потребно што хитније набавити
горе поменуте ампулиране лекове.



5.) Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за
подношење понуда:

Позив за подношење понуде биће упућен следећим понуђачима:
1) д.о.о. „Фармалогист“, Миријевски булевар бр.3, 11000 Београд,

МБ:17408933, ПИБ: 100270693;
2) д.о.о. „Phoenix Pharma“, Боре Станковића бр.2, 11000 Београд,

МБ:7517807, ПИБ: 100000266;
3) д.о.о. „Acterrna“, Цара Душана 28, 11000 Београд, МБ: 20192909,

ПИБ:104607206.

Директор

_______________
Габор Г. др Лоди


