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Апотека Ниш
Дел. број 198. од 23. 03. 2020. год.

Медицинско техничка помагала / РФЗО - болесничке пелене
ЈНМВ 03 / 2020

Предмет: Додатно појашњење, конкурсне документације за јавну набавку добара у
отвореном поступку – Медицинска помагала/рфзо, ЈН бр: ЈН бр. ОТВ 03 / 2020,
везано за партије број 1-3.

Питање бр. 1.:
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) указујемо Вам на уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији; у поступку јавне набавке добара
медицинских помагала пелена приказане у партијама 1-3, Јавна набавка број: ЈН
бр.ОТВ 03 / 2020.

Увидом у садржај техничке спецификације набавке медицинских помагала која се
обезбеђују из средстава обавезног здраственог осигурања, пелена за
инконтиненцију приказаним у партијама 1-3, приметили смо да за предметна
добра наведених партија дефинишете ВЕЋЕ СТАНДАРДЕ од стандарда прописаних
Правилником РФЗО-а.

У циљу правилног прописивања стандарда за медицинска помагала која се
обезбеђују из средстава обавезног здраственог осигурања, пелена за
инконтиненцију приказаним у партијама 1-3, достављамо Вам званичан став
Републичког фонда за здраствено осигурање (питање од 21.02.2020. године, као и
одговор РФЗО-а од 06.03.2020. године.).

питање упућено РФЗО-у 21.02.2020. године
Поштовани,

Обраћам Вам се са захтевом да ми званично одговорите на следеће питање:

да ли апотекарске установе које путем јавних набавки набављају медицинска
помагала која се издају на терет осигураника РФЗО морају да се придржавају
РФЗО стандарда? или могу у својим техничким захтевима захтевати додатне
стандарде за производе.

Образложење:

Дана 18.02.2020. године добио сам одговор од Вас на основу Захтева који сам
послао дана 13.02.2020. године. Међутим у прошлом Захтеву заборавио сам да
тражим појашњење које се односи на додатне стандарде, које поједине
апотекарске установе прописују у својим техничким захтевима конкурсне
документације јавне набавке за набавку медицинских помагала која се издају на
терет РФЗО.
Ради лакшег увида у материју проблема, у табели је приказан један од примера
прописаних техничких захтева апотекарске установе за јавну набавку
медицинских помагала која се издају на терет РФЗО-а:
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RFZO
šifra

RFZO STANDARD za određenu veličinu
pelene (Pravilnik RFZO / šifarnik MP)

Primer iz prakse, javna nabavka
pelena koje se izdaju na tere RFZO

10214

серијски производ - велике (преко 70kg)
-моћ упијања најмање 1100 g према

MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања
минимално 4 ml/s према MDS 1/93

сертификату. Испуштање течности
максимално 2 g према MDS 1/93
сертификату. Анатомски облик.

Индикатор влажности

PELENE velike BREND XXXXX - preko
70kg- ;(Prema MDS 1/93 sertifikatu: Moć

upijanja pod pritiskom najmanje 900g,
Brzina upijanja minimalno 4ml/s;

Ispuštanje tečnosti maksimalno 2g.
Anatomski oblik. Indikator vlažnosti, Moć
upijanja prema ISO 11948-1 najmanje

2600g, dva anatomski oblikovana
upijajuća jezgra. Indikator vlažnosti. PE

film u centralnom delu, netkani,
paropropusni materijal u predelu

kukova); PROIZVOĐAČ XXXXXXXX ili
odgovarajući

Одговор РФЗО-а од 06.03.2020. године:

''E-MAIL: kontakt.centar@rfzo.rs
Поштовани,
Одговором од 18.2.2020. године обавештени сте да се Правилником о медицинско-
техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог
осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 5/20) утврђује врста, односно класа и категорија
медицинско-техничког помагала, индикације, трајање и обнављање, као и услови и
начин остваривања права на помагала која осигураним лицима обезбеђује
Републички фонд за здравствено осигурање из средстава обавезног здравственог
осигурања.

Чланом 2. став 4. Правилника прописано је да Шифарник помагала садржи шифру
помагала, назив помагала, шифру дела помагала или помагала, техничке елементе
помагала (делове и стандард помагала).

Шифарником помагала прописан је стандард за пелене (шифра 102) које се
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. У складу са
величином пелена прописан је стандард и подшифре од 10210 до 10215. Тако је
на пример за подшифру 10210 прописан стандард „моћ упијања најмање 500 g
према MDS 1/93 сертификату; Брзина упијања минимално 4 ml/s према MDS 1/93
сертификату.Испуштање течности максимално 2 g према MDS 1/93 сертификату.
Анатомски облик. Индикатор влажности.“

Апотеке које су са Републичким фондом за здравствено осигурање закључиле
уговор о испоруци лекова и одређених врста помагала морају се придржавати
стандарда помагала прописаног Правилником о медицинско-техничким
помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.
Апотеке као испоручиоци помагала у обавези су да обезбеди потребну количину и
асортиман помагала која су предмет уговора ради редовног и континуираног
снабдевања осигураних лица помагалима Правилником прописаног стандарда.
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С тим у вези Апотека која је са Републичким фондом за здравствено осигурање
закључила уговор о испоруци лекова и одређених врста помагала дужна је да
обезбеди прописани стандард помагала а не стандард помагала мањи или већи од
Правилником прописаног. Већи стандард помагала од Правилником прописаног,
како је наведено у примерима достављеним 13.2.2020. године и 21.2.2020. године,
за подшифре 10213 и 10214, апотека може испоручивати осигураним лицима
само на основу изјаве за обезбеђивање помагала већег стадрада од прописаног, а
не и у складу са закљученим уговором. У складу са Правилником и Уговором
апотека нема могућност испоруке помагала мањег стандарда од прописаног, како
је то наведено у примеру за подшифру 10214 (моћ упијања под притиском
најмање 900 g према MDS 1/93 сертификату).

Напомињемо да се само за пелене које се обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања примењују стандарди које прописује Правилник о
медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања.

С поштовањем,''

Имајући у виду све наведено, молимо да наведене недостатке отклоните изменом
конкурсне документације на Законом прописани начин.

Одговор бр. 1.:

У Службеном гласнику број 5. од 22.01.2020.год стоји следеће : “Право на помагало
већег стандарда од стандарда прописаног овим правилником осигурано лице
остварује на основу Изјаве за обезбеђивање већег стандарда коју даје на Образцу
ВС који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. „

Такође у одговору који сте ви добили од Републичког фонда за здравствено
осигурање 21.02.2020. стоји : “Већи стандард помагала од Правилником
прописаног, како је наведено у примерима достављеним 13.2.2020. године и
21.2.2020. године, за подшифре 10213 и 10214, апотека може испоручивати
осигураним лицима само на основу изјаве за обезбеђивање помагала већег
стадрада од прописаног .“

Партије у којима дефинишемо стандарде веће од стандарда које прописује
Правилник су намењене управо оним осигураним лицима који захтевају већи
стандард од стандарда прописаног Правилником .

Преостале партије прате снадарде прописане Правилником и за њих може дати
понуду сваки добављач који нуди добро одговарајућег квалитета .

Комисија за јавну набавку
ОТВ 03 / 2020


