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 – „лекова ван листе – лека „Venomil Wespe“ за потребе
Универзитетске дечје клинике, број П-08/2015.
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, 14/2015 И 68/2015):
Образложење хитности поступка налази се у чињеници да предметни лек неопходно
ХИТНО набавити, јер је живот детета коме је терапија овим леком неопходна, угрожен.
Наиме, пацијент Петровић Стеван лечи се на Одељењу пулмологије и алергологије
Универзитетске дечје клинике од алергије на убод инсекта и за потребе његовог лечења
потребно је набавити предметни лек који није на листи лекова и за њега није издата
дозвола за стављање у промет у Републици Србији, а регистрован је у земљама Европске
уније за дијагностиковану медицинску индикацију. За лечење алергије на убод инсекта
(која је по живот опасно стање) не постоји адекватна медикаментна терапија, осим
имунотерапије (давање екстатка отрова инсекта у прогресивно растућим дозама ради
постизања толеранције).
Другим речима, имунотерапија подразумева примену предметног лека (Веномил
Wеспе), односно исти је неопходан за започињање лечења пацијента Петровић Стевана, с
обзиром да не постоји одговарајући лек на Листи лекова по генеричком, односно
заштићеном имену лека, тако да су исцрпљене су све друге терапијске могућности лечења
и због тога је овај лек потребно без одлагања набавити.
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, 14/2015 и 68/2015) за

спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива, па вас молимо да нам
позитивним мишљењем омогућите хитну набавку овог лека.

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
2. „INO-PHARM“ доо, Браће Ковач 2, Београд.
3. Medikunion doo, Београд, улица Љубе Дидића 19
4. PharmaSwis doo, Батајнички друм 5а, Београд
5. „Farmalogist“ d.o.o. Београд, Миријевски булевар 3

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 11.09.2015. године, до 9:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 11.09.2015. 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.

