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 cladribine (литак)“, број
П-08/2014.
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 у Служби за
хематологију и онкологију Универзитетске дечје клинике хоспитализован пацијент
Месечов Ерик, рођен 04.06.2010. године.
Овај дечак лечи се у Служби за хематологију и онкологију Универзитетске дечје
клинике у последње 3,5 године под дијагнозом Хистиоцитоза Лангерхансових
ћелија, мултисистемски облик.
Упркос примењеној терапји, болест је у прогресији.Универзитетска дечја клиника
применила је све конвенционалне и широко примењиване препоручене терапијске
модалитете. Према актуелном LCH IV протоколу из 2011. године, за децу која не
успоставе ремисију применом тераспије прве и друге линије, саветује се примена
лека кладрибин. Ординирајући лекари су мишљења да је код пацијента Месечов
Ерика индикована примена овог лека, те вам у прилогу достављамо њихово
образложење за хитну набавку лека кладрибин.
Овај лек није набављен путем редовне годишње набавке лекова из разлога што се
исти примењује код одраслих за лечење леукемије властитих ћелија, али се у свету
као off label лек примењује у лечењу деце са тешким обликом хистиоцитозе која
угрожава живот болесника.
Такође, постоји позитивна одлука Етичког одбора УДК о примени овог модалитета
лечења код наведеног пацијента.

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. 404-02-2700/14 од 25.07.2014. 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. „Ерма“ д.о.о, Београд, Аутопут за Нови Сад 96а;
3. „INO-PHARM“ доо, Браће Ковач 2, Београд;
4. „Adoc“ д.о.о. Београд, Милорада Јовановића 11и
5. „UNI-CHEM” доо, Страхињића Бана 44, Београд;
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 14.08.2014. године, до 9:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 14.08.2014. 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.

