
Апотека Ниш
Дел. број 323. од 22. 03. 2019. године

ОТВ-02/2019 за Медицинско техничка помагала/РФЗО
Питања и одговори

Питање бр. 1 од 20.03.2019 године

Код артикла „TENA Slip Original L“, мишљења смо да 2% разлике у минималној
брзини упијања тј 4мл/с вс 3,98мл/с. не би требало да буде одлучујући.
Приписујемо их децималном заокруживању, јер на истом сертификату лаборатије,
где се појашњава техника добијања резултата имамо и уписану минималну брзину
упијања од 4мл/с (сертификат вам шаљемо на увид уколико је потребно).

Такође, молимо вас да узмете у обзир да овај артикал има и већу моћ упијања од
захтеване и минимално испуштање течности од 0,14г у односу на захтеваних 2г а
то су јако битна својства приликом коришћења ови медицинских средстава.

Такође, оба артикли поред захтеваних карактеристика МДС 1/93 теста имају и
анатомски облик и индикатор влажности.

ТЕНА МДС 1/93 тест

Правилник о медицинско-
техничким помагалима МДС
1/93 тест

Моћ упијања најмање 910г Моћ упијања најмање 900г

Брзина упијања минимално 5,8мл/с
Брзина упијања минимално
4мл/сВеличина М

Испуштање течности максимално 0,17г
Испуштање течности
максимално 2г

Моћ упијања најмање 1110г Моћ упијања најмање 1100г

Брзина упијања минимално 3,98мл/с
Брзина упијања минимално
4мл/сВеличина Л

Испуштање течности максимално 0,14г
Испуштање течности
максимално 2г

Одговор бр. 1:

Комисија ће извршити исправку конкурсне документације.



Питање бр. 2. од 22.03.2019 године

Захтев за појашњење конкурсне документације у потупку јавне набавке
медицинских техничка помагала/РФЗО број ОТВ-02/2019 – отворени поступак

На основу одредбе члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 ),обраћамо се са захтевом за додатним објашњењем
за партију 75.

У конкурсној документацији,у додатним условима из члана 76 ЗЈН,под тачком 10
предвидели сте достављање произвођачког каталога ,за понуђено добро
одобреног од АЛИМС-а,као и решења о одобрењу промотивног материјала.У вези
са наведеним захтевом ,обавештавамо вас да је дана 02.12.2018.ступио на снагу
нови Закон о медицинским средствима (Сл. Гласник РС бр.105/2017) којим се за
медицинска средства укинута обавеза,односно могућност доносења решења о
одобравању промотивног матаријала од стране АЛИМС.Како не постоји могућност
доношења решења о одобрењу промотивног материјала од стране Агенције за
лекове и медицинска средства,овај захтев из Конкурсне документације није могуће
испунити.Из наведеног разлога молимо да извршите измену конкурсне
документације у смислу брисања захтева за достављање решење о одобрењу
промотивног материјала од стране АЛИМС за партију 75.

Одговор бр. 2:

Комисија ће извршити исправку конкурсне документације.

Комисија за ЈН ОТВ-02/2019
Медицинско техничка помагала/РФЗО


