ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Aпотека Горњи Милановац
Адреса наручиоца: Велимира Рајића 42, Горњи Милановац
Интернет страница наручиоца: www.apotekagm.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста предмета: Добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Лекови листа А и А1/РФЗО
33680000-Фармацеутски производи
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Околности које оправдавају примену преговарачког поступка су следеће:
Предметна јавна набавка покреће се на основу члана 36.став 1.тачка 1 тачка 3. став
2. и став 6. Закона о јавним набавкама имајући у виду да наведене одредбе кажу: „ако
у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно
ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно
одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају,.“ као и „ако због изузетне
хитности проузриковане 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 рестриктивни или отворени поступак. Околности
које оправдавају хитност не могу бити у било којој вези са наручиоцем.“
Апотека Горњи Милановац спровела је отворени поступак јавне набавке лекова са
Листе А и А1/РФЗО и медицинска помагала РФЗО, ОП ЈН 7/2013, обликован у 737
партија,за коју је јавни позив објављен 15.08.2013.године на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца. Како за одређене партије није добијена ниједна
одговарајућа понуда , одлучено је да се предметна јавна набавка спроведе у
преговарачком поступку без објављивања јавног позива.Такође,након закључивања
уговора по спроведеном поступку ЈН 7/2013, Републички фонд за здравствено
осигурање усвојио је нову Листу лекова који се издају и прописују на терет средстава
обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“бр.100/13), тако да се јавља
потреба за новим лековима који у спроведеном отвореном поступку нису могли бити
планирани тј. уговорени.Како снабдевеност апотеке не би била угрожена , а самим тим
и пацијентима ускраћено право на лечење и здравствену заштиту Апотека Горњи
Милановац , поднела је Захтев за примену преговарачког поступка без објављивања
јавног позива број 33 Управи за јавне набавке дана 03.12.2013.године. Обзиром да у
законском року није добијено тражено мишљење, то је Апотека Горњеи Милановац,
поступила у складу са чланом 36. ст.1. т.3 и став 6.ЗЈН.
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Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.
2.
3.
4.

Erma d.o.o; ул. Аутопут за Нови Сад 96, Земун
Farmalogist d.o.o; ул. Миријевски булевар 3, Београд
Vega d.o.o; ул. Вука Караџића 41, Ваљево
Phoenix pharma d.o.o, ул. Боре Станковића 2, Београд

Остале информације:
a. Достављање понуда је до 25.12.2013. године до 09.00 часова.
b. Јавно отварање истог дана у 10.00 часова, у просторијама Апотеке
Горњи Милановац, Горњи Милановац, Велимира Рајића 42
c. Преговарање ће се одржати истог дана 25.12.2013. године са
почетком у 12,00 часова, у просторијама Апотеке Горњи Милановац,
на наведеној адреси.
d. Особа за контакт: Јелена Борисављевић, дипл.правник, 032/711/141,
email: j.borisavljevic@apotekagm.rs
e. Обавештење достављено на емаил адресе свих понуђача, објављено на
Порталу јавних набавки и интернет страници Апотеке Горњи
Милановац, www.apotekagm.rs

Комисија за јавну набавку 8/2013
Апотеке Горњи Милановац
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