
Апотека Ниш
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
http://www.apotekanis.co.rs/
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Бр. Телефона: 018/512-296, 512-281
Факс: 018/512-281

На основу члана 59. став 1. тачка 1. и члана 55. став 1. тачка 1. а у вези члана 32. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12)

АПОТЕКА НИШ
Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића 6

Објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦА О НАМЕРИ ДА СПРОВЕДЕ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Назив: Апотека Ниш,
Адреса: ул. Булевар Др Зорана Ђинђића 6,
Интернет страница наручиоца: www.apotekanis.co.rs

2. Врста наручиоца: Здравствена установа
3. Опис предмета набавке:

- Лекови Листа А и А1/РФЗО, Лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО,
- Лекови Листа Д/РФЗО,
- Медицинско техничка помагала/РФЗО,
- Медицинско техничка помагала – болесничке пелене/РФЗО,

4. Назив и ознака из општег речника набавки: 33600000 - Фармацеутски производи.
 33196000 – Медицинска помагала

5. Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:
Наручилац намерава да објави позиве за подношење понуда јануара  2015. године,
закључивање оквирних споразума фебруар /март 2015. године.

6. Наручилац намерава да спроведе отворени поступак јавне набавке по партијама, ради
закључивања оквирних споразума са појединим понуђачима за сваку партију посебно.
Оквирни споразуми се закључују за период од 6 месеци.

7. Број уговора које наручилац намерава закључити: број оквирних споразума зависи од броја
партија.

8. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
- Пореска управа Ниш, Николе Пашића 24, 18000 Ниш, www.poreskauprava.gov.rs
- Град Ниш, Градска управа, ул. Седми Јули 2, 18000 Ниш, www.ni.rs

8. Остале информације:
- Све додатне информације у вези са овим обавештењем могу се добити сваког радног дана
на број телефона: 018/512-296, 512-281 у времену од 09-14 часова. Контакт особа Ирена
Петровић. Е-маил: javne.nabavke@apotekanis.co.rs

АПОТЕКА НИШ
Директор,

_____________________
Др.сци.мед. Димитрије Јанковић



Apoteka Niš
Bulevar Dr. Zorana Đinđića 6
http://www.apotekanis.co.rs/
Healthcare Institution
Telephone: 018/512-296, 512-281
Fax: 018 / 512-281

Pursuant to article 59. paragraph 1. point 1 and article 55. paragraph 1. point 1. in conjunction
with article 32. of the Public Procurement Law. ("Official Gazette of RS", no. 124/12)

PHARMACY NIŠ
Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića 6

announces

PRIOR NOTIFICATION OF PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURE

1. Title: Apoteka Niš
      Address: 18000 Niš, ul. Bulevar Dr Zorana Đinđića
      Purchaser’s web page:  www.apotekanis.co.rs
2. Type of purchaser: Healthcare Institution
3. Description of the subject of purchas:

- Medicines List A and A1/RFHI, Medicines for the treatment of HIV/RFHI
- Medicines List D/RFHI
- Medical technical aids/RFHI
- Medical technical aids - hospital diapers/RFHI

4. Title and designation from the general purchase dictionary: 33600000 - Pharmaceutical products.
33196000 - Medical supplies

5. General date of the publication of the announcement for bidding and finalizing contracts:
Purchaser intends to publish calls for proposals in January of 2015., the framework agreement
February  / March of 2015. year

6. Purchaser intends to implement ootvorenipostupak procurement by the parties, in order to
conclude framework agreements with individual bidder for each lot.
The framework agreement is concluded for a period of 6 months.

7. Number of contracts the purchaser intends to conclude: number of framework agreements
depends on the number of lots

8. Address and internet address of the state service or organization, or the organization or agency
of the territorial autonomy or local self-government  where correct and timely  information can
be obtained  concerning tax obligations, environmental protection, employment protection,
work conditions and similar:
- Poreska uprava Niš, Nikole Pašića 24, 18000 Niš, www.poreskauprava.gov.rs
- Grad Niš, Gradska Uprava, ul Sedmi Juli 2, 18000 Niš, www.ni.rs

8. Other information:
- All other information concerning this notification can be obtained every business day by calling:

018/512-296, 512-281 between 9 a.m. and 2 p.m. Contact person: Irena Petrović.
- email: javne.nabavke@apotekanis.co.rs

Pharmacy Niš
 Director,

______________________
Dimitrije Janković, MD, PhD


