
З У АПОТЕКА НИШ 
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш
www  .  apotekanis  .  co  .  rs  
Дел. Број 88. од 07. 02. 2019. године 

На основу  члана  55. став  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

     Набавка лекова Листа Д/РФЗО „acitretin 10 mg“

1. Назив, адреса и интерне страниц анаручиоца: 
ЗУ   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 – лекови Листа Д/РФЗО „acitretin 10 mg“
Назив и ознака из општег речника набавке: 
33680000 – Фармацеутски производи

4.Основ  за  примену  преговарачког  поступка  и  подаци  који  оправдавају  његову 
примену:
Апотека Ниш je  спровела отворени поступак јавне набавке ради набавке  лекова са листе Д - 
нерегистровани лекови али није уврстила лек „acitretin 10 mg “ из разлога што је  набавку 
поменутог  лека радио РФЗО преко централног тендера па је очекивала да се  иста пракса 
настави . 
У   2018   години  лека нема на списку  лекова за које су закључени Оквирни спорзуми. 
Апотека Ниш има потребу за овим леком јер снабдева пацијенте не само са Нишког већ и 
околних рсегиона због стања у државним апотекама .Молимо Вас да нам одобрите да 
набавимо одређену количину лека  за период до расписивања тендера за листу Д /РФЗО. 
Лекови  са  листе  Д/РФЗО  немају   прописану  цену.  Апотека  Ниш  је  цену   преузела  са 
последњег тендера РФЗО-а.
Напомињем да је за окончање тендера потребно око 45 дана и за лекове за листе Д још  45 
дана  од тренутка  потписивања  уговора  и  давања овлашћења за увоз  лека  а  понекад  та 
процедура траје и много дуже
Сматрам да је целисходно да нам се одобри примена члана 36. став 1. тачка 3. за набавку 
лека са листе Д јер имамо обезбеђена средства у Плану набавки за 2019. годину на позицији 
Лекови који се издају на рецепт са Листе Д / РФЗО.
Процењена вредност за набавку овог лека 101.240,00,00 динара без ПДВ-а, за период од 3 
месеца.
Наведени лек је  потребан Наручиоцу за неометан рад, у смислу поштовања чл. 178. став 3. 
Закона о здравственом осигурању, односно законске обавезе Наручиоца да осигураним 
лицима мора обезбедити потребне лекове.
Молимо Вас да нам доставите позитивно мишљење за покретање преговарачког поступка 
без објављивања позива по чл. 36. став 1. тачка 3. ЗЈН, за наведени лек.
У супротном бићемо принуђени да пацијенте оставимо без неопходног лека.

http://www.apotekanis.co.rs/
http://www.apotekanis.co.rs/


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 лекове са листе Д-РФЗО. 

Списак понуђача:
1. Ино-фарм доо Београд, Браће Ковач 2

2.      Феникс Фарма доо Београд, Боре Станковића 2
3. Фармалогист доо Београд, Миријевски булевар 3

6. Остале информацијe
Достављање понуда је до  14. 02. 2019. године до  12:30 часова на адресу Апотека Ниш, 
Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 6. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у  12:45 
часова, у просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш. 
Поступак  преговарања  обавиће  се  истог  дана  14. 02. 2019. године  у  13:00 часова у 
просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.

 
  

              АПОТЕКА НИШ
                           ПП 01/19


