
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6

Ниш

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

Питање бр. 1:

Чланом 6. у моделу оквирног споразума, дефинисано је право на поврат
медицинских помагала, потпуно правно неутемељено:

“Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана
извршене испоруке.

Уз писану сагласност Купац, Продавац може да испоручи производе са роком
употребе краћим од 12 месеци. У том случају Купац има право да Продавцу
изврши повраћај испоручене робе, најкасније до месец дана пре истека рока
производа, а Продавац се обавезује да за враћену робу изда књижно писмо-
одобрење у року од 7 дана од дана повраћања робе.“

Поставља се питање, како довести у логичку везу садржину наведеног члана, са
одредбом члана 5. Вашег модела оквирног споразума и уговора – рок испоруке?

Наиме, у наведеним члановима навели сте јасно да је продавац дужан да врши
испоруку добара СУКЦЕСИВНО по ЗАХТЕВУ КУПЦА.

Дакле, предлажемо брисање горе наведеног члана 6. у моделу оквирног споразума
и моделу уговора, с обзиром да је по поруџбини Купца, Продавац поступајући
савесно, уредно извршио испоруку добара, те да је по преузимању робе од стране
Купца, правни посао у целини ОКОНЧАН, конкретна купопродаја је у целини
ИЗВРШЕНА, добро је поручено, уредно испоручено, купац је испоруку преузео и
потписао пријем исправне фактуре.

С обзиром на наведено, недвосмислено се може закључити и да је својина на
предметној роби у потпуности прешла на Купца, у складу са одредбама Закона о
облигационим односима.

Сходно одредбама члана 63. става 2. и 3. ЗЈН, молимо Вас да нам појашњење
конкурсне документације доставите најкасније у року од три дана од пријема овог
Захтева.

Одговор бр. 1.

Обавештавамо Вас да је Комисија за јавну набавку прихватила Вашу примедбу и
изменила конкурсну документацију. Измењену конкурсну документацију можете
преузети са Портала Јавних набавки или са интернет странице Апотеке Ниш.



Питање бр. 2.

Љубазно Вас молимо да размотрите предлог да издвојите сваку ставку у засебну
партију, и на тај начин обезбедите конкуренцију у предметном поступку, а у складу
са чланом 10. Закона о јавним набавкама. На тај начин ћете уједно обезбедити
више квалитетнијих понуда од стране понуђача.

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 Раепубличке комисија за заштиту права изражен Решењу бр. 4-00-
297/2014 од 12.03.2014. године. Одредбом члана 3. тачка 35. Закона о јавним
набавакама, 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 сасатавни 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

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


