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АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6

Ниш

Питања и одговори од 16.07.2014 године.

Предмет: Питања и одговори за набавку медицинска помагала/ болесничке пелене /РФЗО, Отв – 115.

Питање бр. 1:
Молим Вас за појашњење у вези Прилога VIII – Модел оквирног споразума, наиме у члану 3.

“ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА” наведено је:

“3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Споразума испоручити по
појединачним ценама из Ценовника наручиоца.”

“3.5. Цене су утврђене у Прилогу бр. 1 који је саставни део Споразума, на основу ценовника
Наручиоца.”

“3.6. Попуст у корист купца, биће исплаћен до 10-ог у месецу за редовне уплате из претходног
месеца.“

Која је сврха елемента критеријума – попуст на цену из ценовника наручиоца, ако се продавац
обавезује да ће добра испоручити по ценама из Ценовника наручиоца како је прописано у тачки 3.1. и
3.5.? Оваквим захтевом јасно је да је елемент критеријума предвиђен само за вредновање и рангирање
понуда али да каснију примену неће имати јер понуђач треба наручиоцу да фактурише унапред
утврђену цену из ценовника? Такође се поставља питање сврхе и оправданости наведеног захтева као
и да није на штету осигураника РФЗО-а?

Молимо Наручиоца да појасни и прецизира тачку 3.6. Према наведеном, понуђач испоставља
фактуру наручиоцу на цену из ценовника која је без попуста, а наручилац износ попуста враћа
понуђачу, која је сврха оваквог захтева?

Молимо Наручиоца да измени Модел оквирног споразума и пропише да је понуђач дужан да у
свакој фактури, по свакој испоруци, искаже цену добара са урачунатим попустом који је понудио у
понуди, јер ће једино на овај начин бити оправдан захтевани критеријум – попуст на цену из ценовника
и бити могућа уштеда у корист осигураника РФЗО-а, а не корист и зарада за Апотеку.

Одговор бр. 1.
Приликом утврђивања критеријума за јавну набаваку ОТВ 115 комисија се трудила да не

повреди ни једно начело Закона о јавним набавкама као и ниједан закон из позитивне законске
регулативе.

Чланом 3.1, 3.5 и 3.6 Наручилац је јасно прецизирао начин плаћања.
Апотека се у свом пословању не ослања само на пословање са Фондом а већ дуже време није

једини потписник уговора за испоруку лекова и медицинско техничких помагала. Како Апотека има и
комерцијалну продају медицинско техничких помагала - пелена и по том основу остварује приходе а
набавку истих спроводи у предметном поступку јавне набавке, одлука је руководства и пословне
политике Апотеке да начин плаћања дефинише на начин утврђен у конкурсној документацији .Сви
понуђачи имају исту позицију и само од њих зависи колико и да ли ће уопште нешто понудити по овом
критерију.

Стога Вас обавештавамо да остајемо код објављене конкурсне документације у целости.

Питање бр. 2.
У техничкој спецификацији конкурсне документације наведена су добра са којима Наручилац има

потраживања. Наручилац је техничке карактеристике за партије 1 – 3 одредио тако да је различите
величине пелена сврстао заједно у три партије.

На начин како је Наручилац прописао партије понуђачи не могу ни да понуде различите услове у
погледу цене и попуста на цене, већ се морају понудити исти услови за сва тражена добра.

Обзиром на наведено молимо Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете
омогућити учешће свим понуђачима тако што ће свака тражена ставка представљати засебну партију.
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Одговор бр. 2:
Комисија за јавну набавку Медицинско техничка помагала – болесничке пелене/РФЗО. ОТВ-115

размотрила је Ваш захтев и констатовала следеће:
Обликовања предмета јавне набавке по партијама није обавеза наручиоца, већ само могућност.
Обликовањем истоврсних добара, пелена за инкотиненцију у исту партију није дошло до повреде

позитивних законских прописа. У прилог наведеног је и став Републичке комисија за заштиту права
изражен Решењу бр. 4-00-297/2014 од 12.03.2014. године. Одредбом члана 3. тачка 35. Закона о јавним
набавкама, јавна набавака по партијама је дефинисана као „набавка чији је предмет обликована у
вишепосебних истоврсних целина....“. У прилог тврдњи да су пелене за инкотиненцију како одраслих
тако и одрасле деце, без обзира на величину истоврсно добро, јер су исте намене и својства, и воде се
под истом шифром – шифром помагала -102. у Листи помагала, која је саставни део Правилника о
медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
(„Сл. Гласник РС“ бр. 52/2012, 62/2012,, -испр. 73/2012-испр. 1/2013-испр.,14/2014 ):

102
Пелене
- за ментално ретардирану децу од 3-18 година која имају трајно невољно пражњење црева и/или
бешике у количини до 60 ком. месечно, а издаје се за период од три месеца
- за децу од 3-18 година са инконтиненцијом неурогеног типа (спина бифида и менингомиелоцела) или
екстрофија мокраћне бешике у количини до 60 ком. месечно, а издаје се за период од 3 месеца
- за осигурана лица са: параплегијом, квадриплегијом, мишићном дистрофијом, склерозом мултиплекс,
церебралном парализом или секвелама дечије парализе код којих постоји последица трајно невољно
пражњење црева и бешике, у количини до 60 ком. месечно, а издаје се за период од 3 месеца

Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад ( Прилог бр. 7.: Списак највиших износа
накнада за одредјена помагала која се издају преко апотека), пелене за инконтиненцију нису уопште
подељене на пелене за одрасле и пелене за децу. На основу наведеног Правилника, односно Списка
из Прилога 7. на који се и ви позивате, за све пелене за инконтиненцију и за одрасле и за одраслу децу
– са јединственом шифром 102, без обзира на величину, утврђена је јединствена цена, како следи

102
Пелене
10210
серијски производ високо упијајуће моћи (до 30 кг; од 31 до 40 кг; од 41 до 70 кг; преко 70 кг)
до 60 ком.
Највиши износ накнаде целог помагала без пдв – 40,00
Овим се доказује да понуђачи могу да понуде једну цену за сва тражена добра.

Истичемо да је у циљу обезбеђивања што квалитетније здравствене заштите (спречавањем дефицита
и обезбеђивањем помагала одређене величине када је то неопходно) наручилац је све величине
помагала/пелена дефинисао у складу са Правилником.
Наручилац не може унапред са сигурношћу знати колико пацијената ће и са којим захтевом за
одређеном величином и наменом (дневне, ноћне) појавити собзиром да лекар прописује само
помачгало – пелену а пацијент приликом преузимања тражи и узима оно што њему одговара у складу
са његовим тренутним потребама, стеченим искуством и навикама у коришћењу пелена.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ ОТВ 115


