ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ:
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
www.tirsova.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Здравствена установа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Лекови у здравственој установи – лек amphotericin B ампуле с
липосомима“, број П-06/2014.
Назив и ознака из општег речника: 33680000 фармацеутски производи.
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ
ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ:
Основ за спровођење предметног преговарачког поступка без објављивања јавног
позива утврђен је у члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС 124/2012):
Образложење хитности поступка налази се у чињеници да је живот детета коме је
терапија овим леком неопходна, угрожен.
Наиме, у Служби за хематологију и онкологију Универзитетске дечје клинике у
марту 2014. године хоспитализована је девојчица Jовановић Маша из Јагодине,
узраста 5 година, под дијагнозом:

Акутна моноцитна леукемија

Hemioterapia in curso

Инванзивна аспергилоза плућа

Суспектна гљивична инфекција синуса и периорбиталног предела
(Mucormycosis suspecta)
Након последњег блока хемиотерапије, у склопу дуготрајне неуротрепеније дошло
је до развоја акутне птозе десног капка, након чега је учињен хитан ЦТ
ендокранијума и параназалних шупљина, када је уочена експанзивна маса у десном
максиларном и етмоидалном синусу која инвадира и деструише околне коштане
структуре. Постављена је сумња да се ради о инфекцији гљивама из рода
Zygomycete, те је било неопходно хитно започињање терапије амфотерицином Б
који је једини антимикотик на који су гљиве из овог рода осетљиве, до постављања
дефинитивне дијагнозе.

Терапија је започета применом Абелцета у дози од 50 мг на дан, а потребно је
наставити терапију неком од липозомалних амфотерицина Б у дози од 100 мг на
дан.
Имајући у виду потребу наручиоца за предметним леком, која у оваквој ситуацији
НЕ ТРПИ ОДЛАГАЊЕ, сматрамо да су се испунили услови из члана 36. став 1.
тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012) за спровођење
преговарачког поступка без објављивања јавног позива, што је Управа за јавне
набавке потврдила позитивним мишљењем бр. 404-02-2431/14 од 28.07.2014.
године.
НАЗИВ И АДРЕСАЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Како би се обезбедила конкурентност у предметном поступку, одлучено је да се
позив за подношење понуда упути следећим понуђачима:
1. „Phoenix Pharma“ д.о.о, Београд, Боре Станковића 2;
2. „Adoc“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11;
3. „Ерма“ д.о.о, Београд, Аутопут за Нови Сад 96а и
4. „INO-PHARM“ доо, Браће Ковач 2, Београд.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 12.08.2014. године, до 9:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 12.08.2014. године у 10:30 часова.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за
јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда и преговарања које мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном наступају
као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Добрила Лукић, e-mail: dobrila.lukic@udk.bg.ac.rs.

