ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 04-687
Датум: 11.03.2020.године
В р а њ е
На основу члана 55. став 1. тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15)
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању поступка
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
на основу члана 36. став 1. тачка 3)
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца наручиоца: Здравствени центар Врање, ул. Јована
Јанковића Лунге 1, www.zcvranje.org
2. Врста наручиоца: здравство
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка цитостатика са листе Д,

фармацеутски производи, 33600000
4. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: ако
због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије
наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима за
отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези
са наручиоцем.
Дневној болници за хемиотерапију Здравственог центра Врање се јавио пацијент Олгица Митић за пријем
даље терапије лека капсуле „Imbruvica a 140 mg“ а у складу са чланом 15 Закона о здравственом осигурању.
Наведени лек није на листи лекова, не набавља се путем централизованих набавки РФЗО-а али је
регистровани лек у републици Србији и у складу са чланом 15 Закона о здравственом осигурању,
Здравствени центар Врање је у обавези да наведени лек обезбеди пацијенти с обзиром да се ради о
пацијенту са врло тешком болешћу.
5. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Farmalogist d.o.o. Миријевски булевар бр. 3, Београд
Phoenix pharma d.o.o. Боре Станковића бр.2, Београд
Medikunion d.o.o. Љубе Дидића бр 19, Београд
Inpharm d.o.o. Батанички друм бр. 23, Београд
Vega d.o.o. Вука Караџића 41, Ваљево

