
        З У   АПОТЕКА НИШ 
Булевар Др Зорана Ђинђића 6                               дел. број 94 од  08.02.2019. 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 – 02/19 

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 - стома програм и катетери

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

4.Основ  за  примену  преговарачког  поступка  и  подаци  који  оправдавају  његову 
примену:
Апотека дужна да пацијенту испоручи одговарајуће помагало спрам његових потреба Када је 
у питању стома програм,  који је веома специфичан ,  врсту помагала ,  количину као и 
конкретног произвођача датог помагала које је пацијенту неопходно одређује сам хирург који 
је извршио хируршку интервенцију, а према месту извођења стоме ,  врсти изведене стоме , 
старостри и општем стању пацијента .
У протеклом периоду је услед повећаног броја хируршких интервенција и одлуке хирурга да 
изаберу  управо  помагала  произвођача  Цолопласт  дошло  до  повећане  потрошње  ових 
помагала .

п

 Управо из тих разлога нам је неопходна   предложена количина помагала  до спровођења 
отвореног  поступка јавне набаве за медицинсо техничка помагала за 2019 годину ,  како 
пацијнтима  неби  ускратили  преко  потребна  помагала  у  периоду  до  расписивања  и 
финализације  јавне  набавке  за  медицинско-техничка  помагала  за  2019-ту  годину  . 
Медицинско техничка помагала се прописују искључиво на  лекарски рецепт  и ОПП образац 
са могућношћу  издавања за период од 3 месеца.

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 Магна Фармациа доо Београд, Милутина Миланковића 7б

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


6. Остале информацијe
Достављање понуда је  до  18. 02. 2019. 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  08. 02. 2019.  године  у  10:30 часова  у 
просторијама Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.
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