
З У АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6 дел. број 1036 од 18.12.2018. године

Ниш
www.apotekanis.co.rs

На основу члана 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама /Сл.гласник РС бр. 124/2012/,
наручилац Апотека Ниш објављује следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН бр. ПП - 05

1. Назив , адреса и интерне страниц анаручиоца:
З У АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш
www.apotekanis.co.rs

2. Врста наручиоца: здравстена установа

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Добра – Набавка медицинско техничких помагала/РФЗО

Назив и ознака из општег речника набавке:
33196000 – Медицинска помагала

4.Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
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, односно оквирног споразума не мењају (члан 36. став 1.тачка 1.ЗЈН).
Апотека Ниш је спровела отворени пступак јавне набавке ради закључивања уговора број
ОТВ – 05 за набавку медицинско техничких помагала/РФЗО.
У предметном поступку јавне набавке донета је Одлука о додели уговора и обустави постука
Отв - 09  (дел. бр. 1020. од 07. 12. 2018. године) којом је обустављен поступак за набавку
помагала за 1 партију (10) из разлога што није било понуда. Уговор за остале 9 партије
закључени су 18. 12. 2018 године. Услови за учешће у поступку, техничке спецификације  и
критеријуми за доделу уговора остају непромењени у односу на отворени поступак ОТВ-09 .

5. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуда доставља се добављачима који су у ранијим поступцима јавних
набавки достављали понуде за набавку медицинско техничких помагала/РФЗО.



Списак понуђача:

1. Инфарм Цо. Доо Београд, Батајнички друм 23

2. Адок доо Београд, Милорада Јовановића 11

3. Фармалогист доо Београд, Миријевски булевар 3

4. Ино-фарм доо Београд, Браће Ковач 2

6. Остале информацијe
Достављање понуда је до 25. 12. 2018. године до 10:00 часова на адресу Апотека Ниш,
Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 6. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 10:15
часова, у просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.
Поступак преговарања обавиће се истог дана 25. 12. 2018. године у 10:30 часова у
просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.

Комисија за јавну набавку ПП 05
Медицинско техничка помагала/РФЗО


