На основу члана 197. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник
РС“ број: 25/19), а у вези са чланом 82. Правилника о уговарању здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга
за 2021. годину („Службени гласник РС“ број: 161/20), Републички фонд за
здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ
Испоручиоцима медицинско-техничких помагала за закључивање
уговора ради снабдевања осигураних лица Републичког фонда медицинскотехничким помагалима са Листе помагала која се обезбеђује из средстава
обавезног здравственог осигурања, у складу са општим актом Републичког
фонда којим је уређено остваривање права осигураних лица на медицинскотехничка помагала
I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет уговора закљученог по овом јавном позиву је снабдевање
осигураних лица Републичког фонда, у 2021. години, медицинско-техничким
помагалима са листе помагала која се обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања, у складу са општим актом Републичког фонда којим је
уређено остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала.
II. ПРАВО НА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
На основу овог јавног позива право на закључивање уговора има
испоручилац медицинско-техничких помагала који испуњава услове да се бави
производњом, односно прометом медицинских средстава.
Испуњеност услова за обављање делатности доказује се:
1) решењем Агенције за привредне регистре о регистрацији испоручиоца
као привредног субјекта,
2) решењем Министарства здравља да испоручилац може да се бави
производњом, односно прометом медицинских средстава,
3) решењем Агенције за лекове и медицинска средства Србије за упис
помагала у Регистар медицинских средстава за свако помагало које се налази у
понуди за закључење уговора,
4) уговор о пословно-техничкој сарадњи са испоручиоцем од кога се врши
набавка медицинског средства које је предмет понуде и који има дозволу Агенције
за лекове и медицинска средства Србије за производњу, односно промет
медицинског средства.
Напомена: Документе из тач. 1)-4) достављају само испоручиоци који
први пут закључују уговор са Републичким фондом, односно испоручиоци
који 31. децембра 2020. године нису имали важећи уговор са Републичким
фондом.
III. ПОНУДА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Понуда се доставља Филијали Републичког фонда на подручју чије
надлежности испоручилац има седиште.
Понуда мора да садржи и следеће податке:
- изјаву да се прихватају општи услови за закључивање уговора утврђени
Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава
обавезног здравственог осигурања,
- назив и тачну адресу испоручиоца са бројем телефона, као назив и тачна
адреса огранака/пословних јединица са бројем телефона и e-mail адресом,
- списак регистрованих медицинско–техничких помагала конкретног
испоручиоца која могу бити предмет уговора (образац се налази у прилогу
понуде, доставља се на компакт диску, као и папирном облику овереном
потписом и печатом испоручиоца),

- подаци о радном времену,
- матични број,
- порески идентификациони број,
- број рачуна и назив банке код које се води.
Понуда за закључење уговора може се доставити до 31. јануара 2021.
године.
Уговор се закључује са филијалом којој је достављена понуда.
Модел понуде налази се у прилогу овог јавног позива.
Списак испоручилаца медицинско-техничких помагала са којима је
закључен уговор и спецификација медицинско-техничких помагала која су
предмет сваког појединачног уговора објављују се на интернет страници
Републичког фонда.
Испоручилац може да после објављивања спецификације медицинскотехничких помагала на интернет страници Републичког фонда, изврши увид у
исту и евентуалне примедбе без одлагања достави филијали са којом је
закључен уговор.
Испоручилац може у току уговорног периода да понуду допуни
помагалом које није било обухваћено понудом за закључењу уговора о чему
се закључује анекс уговора.
За помагало које је предмет допуне понуде испоручилац је у обавези да
достави документе из поглавља II. тач. 3) и 4) овог јавног позива.
IV. НАКНАДА ЗА ИСПОРУЧЕНА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА
Плаћање за испоручена медицинско-техничка помагала врши се у складу са
општим актом Републичког фонда којим су утврђени највиши износи накнада за
медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања.
Плаћање за испоручена помагала Републички фонд ће вршити у року до 60
дана од дана пријема фактуре у филијали Републичког фонда.
V. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОРА
Уговор се закључује за период до 31.12.2021. године.
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