ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Апотека Вршац
Адреса наручиоца: Абрашевићева 32, Вршац
Интернет страница: http://www.apotekavrsac.com/
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 основно обележје радова, место извршења радова, ознака
из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Јавна набавка фармацеутских производа, шифра 33680000- лекови листа А и А1/РФЗО и
медицинско техничка помагала/РФЗО, редни број ЈН 01/2013.

Број 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:
Собзиром да је изменама закона о здравственом осигурању ( "Сл. гласник РС " бр 119/12)
утврђено да ће РФЗО обављати послов ецентрализованих јавних набавки у име и за рачун
здравствених установа из плана мреже здравствених установа и да здравствене установе не
могу набављати робу и услуге за које РФЗО у име и за рачун установа спроводи
централизоване јавне набавке (члан 212а, став 1, 2. и 3), да смо на захтев Института за Јавно
здравље "Др. Милан Јовановић Батут" благовремено доставили План потреба лекова за 2013
годину у циљу спровођења централизованог поступка јавне набавке лекова који с еиздају на
рецепт, да је уговор са РФЗО касно закључен, да смо тек по ступању на снагу Уредбе и
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке обавештени
да се у 2013. години неће спроводити централизована јавна набавка лекова са Листе лекова за
потребе Апотека, да у законском року није објављен Списак наручилаца који ће бити изузети из

примене Закона о јавним набавкама у овој години и да је Министарство здравља упутило захтев
да се државне апотеке ове године изузму од примене закона о јавним набавкама, нисмо били у
могућности да поступимо у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак јавне
набавке фармацеутских производа. Пошто су резерве лекова смањене испод законског
минимума, а да неби дошли у ситуацију да снабдевеност лековима буде угожена, као и на
основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке стичу се услови за примену
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.
Остале информације:
Контакт особа: Јармила Чежек Опачић,
Достављање понуда је до 13.06.2013. године до 12,30 часова,
Јавно отварање је истог дана у 13 часова у просторијама Апотеке Вршац, улица Абрашевићева
32, Вршац.
Преговарање ће се одржати 17.06.2013.године у 13 часова у просторијама Апотеке Вршац,
улица Абрашевићева 32, Вршац.

