Апотекa Горњи Милановац
Велимира Рајића 42, Горњи Милановац
Број: 63
Датум: 14.02.2014.

ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења за јавну набавку добaра – набавка лекова Листа А и
А1/РФЗО, Медицинска помагала/РФЗО, по партијама,у отвореном
поступку ЈН бр. 1/2014 ( Сагласно члану 63.Закона о ЈН ) а по захтеву потенцијалног
понуђа.
Питање 4:
.
U vezi napred navedene JN ovim putem Vas najljubaznije molimo da:
1. Izvrsite dopunu konkursne dokumentacije I za partije SIFRA 137 PODSIFRA 13720
navedene robne marke budu pracene recima “ili odgovarajuce”.
Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Sl.glasnik 124/12 cl.72:
“Navodjenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvodjaca mora biti
praceno recima “ili odgovarajuce””.
Napominjemo da ovo nije novina u Zakonu o javnim nabavkama. Ista obaveza je postojala I u
prethodnom Zakonu o javnim nabavkama koji je zahtevao pojam “ili ekvivalent”.
2. Takodje vas molimo da razdvojite dobra po velicini, kako bi mogli da damo najpovoljniju
ponudu, jer je nabavna cena za svaku velicinu razlicita. Pored toga na jednom mestu su navedene
pelene za odrasle i pelene za decu koje nisu medicinsko sredstvo I na koje se odnosi visa stopa
PDV-a.

Одговор 4:
Приликом сачињавања конкурсне документације за ЈН бр. 1/2014, тј. дефинисањем
техничких карактеристика, Комисија је као основно правило, којег наручилац мора да се
придржава, узимала у обзир да те техничке карактеристике одговарају стварним
потребама, односно придржавала се принципа објективности како је предвиђено у ставу
1. члана 70. ЗЈН, према коме спецификација мора омогућити да се добра која су предмет
јавне набавке опишу на начин који је јасан и објективан и који одговара реалним
потребама наручиоца.
Услови и захтеви у погледу предмета јавне набавке – пелене су дефинисани у
складу са објективним и стварним потребама пацијената Апотеке Горњи

Милановац, утврђених на основу реализованих налога за помагала у 2013.-ој години,
при чему су узета у обзир и средства предвиђена финансијским планом установе.
Предмет регулисања Закона о јавним набавкама је процедура набавки добара,
услуга и радова од стране наручиоца. Закон о јавним набавкама не регулише начин
обављања делатности које су поверене појединим наручиоцима.
Конкретно, обављање делатности Апотеке Горњи Милановац, као здравствене установе,
регулисано је Законом о здравственој заштити (као lex specialis).
Апотека Горњи Милановац приликом обављања основне делатности обезбеђује примарну
фармацеутску заштиту, поступајући у складу са позитивним прописима и уговореним
обавезама са РФЗО-ом, уз максимално поштовање права пацијената.У складу са тим,
Апотека као наручилац је дужна да има и изда пацијенту прописани лек/помагало.
Уколико су правила пружања здравствене заштите и обављања здравствене
делатности такве - да обавезују на набавку тачно одређеног добра, набавка ће се спровести
по његовом фабричком називу, јер је немогуће на други начин прецизно описати предмет
јавне набавке. У конкретном случају одговарајућа замена - том добру јавне набавке - неће
постојати. У складу са наведеним, наручилац је тај који дефинише услове за предмет јавне
набавке.
Како бисмо обезбедили конкуренцију, имајући у виду пре свега реалне потребе
пацијената Апотеке Горњи Милановац, као и обавезе Апотеке Горњи Милановац као
наручиоца, да се при изради конкурсне документације руководи не само одредбама Закона
о јавним набавкама, (на основу ког и спроводи јавну набавку), већ и одредбама: Закона о
здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о трговини, Закона о
заштити потрошача, Закона о правима пацијената, Правилника о Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава здравственог осигурања, Правилника о уговарању
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених
услуга за 2014. годину и Уговора закљученог са РФЗО-ом, у складу са наведеним
Правилником, Списка највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко
апотека, а све у циљу пружања примарне - фармацеутске здравствене заштите
пацијентима, то смо у складу са начелом конкуренције, једнакости и економичности, а
поштујући принцип објективности, кроз партију 825 омогућили свим осталим
понуђачима да понуде своје производе.
Уколико се у наредном периоду за било који лек или медицинско помагало укаже
потреба, (појави пацијент са било којим захтевом и потребом за неко ново помагало)
Апотека Горњи Милановац ће такав лек и медицинско помагало набавити у складу са
законском обавезом, у поступку и на начин дефинисан Законом о јавним набавкама.

Пелене које су обухваћене конкурсном документацијом су пелене које су признате као
медицинско средство Правилником о медицинско-техничким помагалима која се
обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.
Право на пелене имају осигурана лица са следећим дијагнозама;
-ментално ретардирана деца од 3-18 година која имају трајно невољно пражњење црева
или бешике.Преписује изабрани лекар уз мишљење лекара специјалисте психијатра;
-деца од 3-18 година са инконтиненцијом неурогеног типа (спина бифида и
менингомиелоцела) илиекстрофија мокраћне бешике. Преписује изабрани лекар уз
мишљење лекара специјалисте неуролога или уролога;
-параплегијом, квадриплегијом, мишићном дистрофијом, склерозом мултиплекс,
церебралном парализом или секвелама дечије парализе код којих постоји последицатрајно
невољно пражњење црева и бешике. Преписује изабрани лекар уз мишљење лекара
специјалисте неуролога.
Такође, Партије 824 и 825 које се односе на пелене,раздвојили смо по величинама, чиме
смо прихватили Вашу сугестију.
Измењена Табела медицинских помагала Јн 1/2014, као и све остале измене и допуне
у вези ЈН 1/2014 налазе се на сајту апотеке и Порталу јавних набавки.
Dostavljeno svim ponuđačima objavljivanjem na sajtu Apoteke Gornji Milanovac i Portalu
javnih nabavki, dana 14.02.2014.god.
Komisija za JN br. 1/2014

