
Известување за доброволна транспарентност

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:Министерство за здравство

I.1.2) Адреса: Ул. 50-та Девизија бр.14

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт:Љупчо Иловски , адреса на е-пошта: ljupco.ilovski@zdravstvo.gov.mk телефон/факс:
++38976 445 299/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Лекови за лекување на ретки болести

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор Не

II.4) Централно тело Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис
33680000-0 Фармацевтски производи

II.8) Дали предметот на набавката е делив: Да

Дел број Опис на делот за набавка
1 H05AA02 teriparatidе 20mcg/80mcl раствор за инјектирање наполнето инјекционо пенкало
2 C02DA01 Diazoxide 25 mg капсула/тврда таблета капсула/тврда таблета

II.9) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.10) Динамичен систем Не



ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
кога по претходно спроведени две отворени постапки или поедноставени отворени постапки не е
поднесена ниту една понуда или ниту една соодветна понуда, односно кога по претходно спроведени две
ограничени постапки не е поднесена ниту една пријава за учество или ниту една соодветна пријава за
учество во првата фаза, под услов да не се значително сменети условите од тендерската документација

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување
Министерство за здравство постапувајќи согласно планот за јавни набавки во 2020 година спроведе две
постапки (бр. 04956/2020 од 19-03-2020г. и 11338/2020 од 07-09-2020г.) на кои за горенаведените
предметни набавка немаше поднесено ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда (поништени
со Одлука бр. 20-2294/17 од 28-05-2020г. и Одлука бр. 20-5530/9 од 21-09-2020г.) во кои постапки не се
сменети условите од тендерската документација. Со оглед на фактот дека предметните набавки се
неопходни за набавка согласно барањето бр. 10-1982/2 од 20-02-2020 год. доставено од Секторот за
секундарна и терцијална здравствена заштита а врз основа на Записникот од одржаниот состанок на
Националната стручна комисија за ретки болести бр. 10-1982/1 одржан на 18.02.2020 год. достави
барање за набавка на лекови за лекување на ретки болести за 2020 година се одлучи како во
диспозитивот на одлуката да се изврши јавна набавка со постапка за преговарање без претходно
објавување на оглас.

III.2) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.3) Меѓународна објава: Не

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е донесена одлуката за избор

IV.1.1) Датум на носење одлука за избор 14.10.2020

IV.1.2) Број на одлука 20-6843/14

IV.1.3) Број на добиени понуди: 2

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој ќе се склучи договорот
Име на носителот на набавката: Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ
Скопје
Адреса на носителот на набавката: БУЛЕВАР АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 12
Град или населено место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Држава: Република Македонија
IV.2.1) Групна понуда Не

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ 232.813,00;
IV.3.2) Планирана вредност на договорот без ДДВ 221.727,00
IV.3.3) ДДВ 11.086,00
IV.3.4) Планирана вредност на договорот со ДДВ 232.813,00

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: 21.10.2020

ДЕЛ V: ДОКУМЕНТ ОДЛУКА ЗА ИЗБОР


