
АПОТЕКА НИШ

Адреса: Булевар Др Зорана Ђинђића 6

Број: 971.

Датум: 13. 11. 2018. године

Предмет: Питања и одговори за набавку

ОТВ – 08 / 2018 добра – Медицинско техничка помагала - болесничке пелене /
РФЗО

Питање:

Молимо Вас да извршите корекцију конкурсне документације и у оквиру набавке
добара пелене произвођача „TZMO” или одговарајуће, предвидите и пелене за
одрасле произвођача ABENA или одговарајуће.

Расписивањем јавне набавке пелена само једног произвођача онемогућавате
начело конкурентности Закона о јавним набавкама, такође, на овај начин,
онемогућавате право пацијента на избор одговарајућег помагала.

У нади да ћете уважити нашу сугестију, те расписати јавну набавку као и у
досадашњим набавкама, на начин који омогућава корисницима да добију помагало
које им одговара у Вашој апотеци, срдачно Вас поздрављамо.

Одговор:

Апотека Ниш је расписала нову јавну набавку Медицинско техничка помагала -
болесничке пелене / РФЗО у поступку ОТВ 08 / 2018 за потребе оних добара, за
којима постоји потреба.
Подсећамо да је 13.02.2018 године расписана јавна набавка Медицинско
техничких помагала - болесничке пелене и улошци за инконтиненцију / РФЗО број
ОТВ 01/2018.
Након донете одлуке о додели оквирних споразума, исти су закључени са 4
понуђача .

Р. Бр. Назив/име добављача

1 Инфарм Цо. доо Београд

2 Симбекс НС доо Нови Сад

3 Кепром доо Београд

4 Синофарм доо Београд

Оквирни споразуми закључени су 28.03.2018 године и важе 12 месеци.



Количине предметних добара (пелене произвођача TZMO) предвиђене по
оквирном споразуму су уговорене, тако да је Апотека Ниш у новембру 2018. године
реализовала поменути Оквирни споразум.
Остала три Оквирна споразума нису реализована, тако да нема потребе да се
предметна добра – пелене додељене овим оквирним споразумима нађу у
спецификацији за нову јавну набавку.

Сматрамо непотребним, али истичемо да је апотека у обавези да има пелене
различитих понуђача, с обзиром на чињеницу да пацијент има право да бира коју
пелену жели приликом реализације налога у апотеци.

Из свега напред наведеног, јасно је зашто је јавна набавка расписана за
предметне пелене.

Почетком наредне 2019. године, након усвајања Плана јавних набавки, Апотека
Ниш расписује нову јавну набавку где ће уврстити пелене свих потенцијалних
произвођача.

Комисија за ОТВ 08 / 2018
Медицинско техничка помагала –

болесничке пелене / РФЗО


