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PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom
prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i
provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu: MALDI
TOF/TOF MASENI SPEKTROMETAR, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj
nabave: VV-18/24.
- dostavlja se !
Poštovani,
temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) javni
naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 09. studenog 2018.g. u Elektroničkom oglasniku
javne nabave i na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za
nabavu MALDI TOF/TOF masenog spektrometra (u količini - 1 (jedan) komad), evidencijski broj
nabave: VV-18/24.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 16.
studenoga 2018. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi dva (2)
zainteresirana gospodarska subjekata. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog
subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

I.

GOSPODARSKI SUBJEKT

Ad 1) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„U prilogu 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACJA PREDMETA NABAVE pod točkom


3. Prostorna rezolucija: 10 mikrometara ili bolje

Molio bi da promijenite tekst kao i u dodatnom bodovanju:
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Prostorna rezolucija (PR) instrumenta ili najmanji promjer laserske zrake izražena u
mikrometrima (µm).“

 Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom tehničke specifikacije predmeta nabave
Ad 2) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„U prilogu 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACJA PREDMETA NABAVE pod točkom
 5.5. OS: Win7 ili Win10 64 bit.
Molio bih da promijenite u :
 Win10 64 bit
zbog toga što početkom 2020. godine neće biti podrške za Win 7.“
 Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom tehničke specifikacije predmeta nabave
Ad 3) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„Pod dodatno bodovanje bi trebali staviti:
 masenu rezoluciju ≥40.000 for m/z~3.000 FWHM
Ovo je važno kako bi imali cijeli range za male i velike peptide.“
 Odgovor Naručitelja:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi jer se isti tek neznatno razlikuje
od minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave opisanih u točki 4.2. tehničke specifikacije.
Ad 4) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„Pod dodatno bodovanje bi trebali staviti:
 MS/MS osjetljivost: 250 amola peptidnog fragmenta na S/N ≥20:1
Ovim bi dobili na osjetljivosti samog instrumenta te bolju prepoznatljivost „pikova“.
 Odgovor Naručitelja:
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu definiranja
kriterija bodovanja ekonomsko najpovoljnije ponude.
U dokumentaciji o nabavi, točki 6.6.: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder
kriterija, dodaje se dodatna karakteristika bodovanja kako slijedi:
„Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici:
Red.
br.

Kriterij

a)

Cijena ponude - C

75

75%

b)

Broj klinički značajnih mikroorganizama čija je identifikacija moguća primjenom ponuđene
računalne baze podataka za identifikaciju mikroorganizama na temelju MALDI TOF spektra
- BM

10

10%

c)

Instrument s najvećom prostornom rezolucijom, odnosno najmanji promjer laserske zrake PR

5

5%

d)

Instrument s najvećom frekvencijom lasera - FL

5

5%

e)

MS/MS osjetljivost: S/N ≥ 10:1 za femtomol peptidnog fragmenta - OI

5

5%

Maksimalni broj bodova

Maksimalni
broj bodova

Relativni
ponder

100
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Ad 5) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„Pod dodatno bodovanje bi trebali staviti:
 MS/MS točnost mase: Prosječna masena pogreška bolja od 35 ppm za relevantne fragmente
peptida
Ovim bi dobili na boljoj preciznosti i prepoznavanju peptida iste ili slične mase.“
 Odgovor Naručitelja:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi. Naime, potrebna rezolucija
mase, koja je usko povezana s veličinom „točnost mase“, je već definirana minimalnim tehničkim
karakteristikama opisanim u točki 4.2. minimalnih tehničkih specifikacije.

II.

GOSPODARSKI SUBJEKT

Ad 6) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„U Dokumentaciji o nabavi u točci 1.6. piše: „procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi:
3.327.825,00 kn bez PDV-a.“
Kako bi, kao vodeći proizvođač masenih spektrometra u svijetu i na tržištu RH, mogli sudjelovati na
predmetnom javnom nadmetanju, tražimo izmjenu gore navedene procijenjene vrijednosti zbog
kompleksnosti i osjetljivosti samog uređaja, te isporuke, montaže, edukacije i svih popratnih stavki
koje se moraju uračunati u PV kako i zbog razloga što je riječ o unaprijeđenoj, najnovijoj tehnologiji
na svijetu, koja je samim time postala skuplja jer se brzo razvija. Zbog svega navedenog su i ukupni
troškovni veći, pa samim time ukupna procijenjena vrijednost nabave nije dovoljna. Sve navedene
činjenice treba uzeti u obzir i zbog toga povećati procijenjenu vrijednost predmet nabave kako bi se
dobio željeni uređaj.
TRAŽENA IZMJENA:
„1. Povećanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave.“
 Odgovor Naručitelja:
Naručitelj razumije realnu potrebu gospodarskog subjekta za povećanjem procijenjene vrijednosti
predmeta nabave te prihvaća zahtjev za povećanjem procijenjene vrijednosti nabave.
S obzirom da se predmetna nabava odnosi na projekt sufinanciran od strane EU fondova te sukladno o
tome Naručitelj podliježe obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Naručitelj je
ograničen u mogućnostima relokacije financijskih sredstava sukladno prijavnom obrascu i projektnom
elementu koji je predmet ove nabave.
Naručitelj može osigurati povećanje procijenjene vrijednosti za 100.000,00 kn bez PDV-a, tako da se
procijenjena vrijednost nabave povećava na iznos od 3.427.825,00 kn bez PDV-a, a ukupni
planirani iznos nabave na iznos od 4.284.781,25 kn s PDV-om.

Ad 7) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„U dokumentaciji o nabavi u točci 2.9. piše: Rok za isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada
uređaja te edukacije osoblja Naručitelja o rukovanju i radu s opremom iznosi 120 (sto dvadeset)
radnih dana od dana sklapanja ugovora.“
Zbog složenosti ukupnog procesa (od narudžbe robe, transporta te do samog puštanja u funkciju) oko
samog predmeta nabave, traženi rok isporuke, montaže i puštanja u punu funkciju rada uređaja, te
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edukacije osoblja Naručitelja o rukovanju i radu nije dovoljan, te bi se trebao povećati s traženih 120
radnih dana na 150 radnih dana. Tvrdimo kako je nemoguće ispuniti sve tražene radnje u roku od 120
radnih dana. Kada bi se rok povećao za 30 dana mi bi kao zainteresirani ponuditelji, te moguća druga
ugovorna strana dobili na vremenu, te kako u potpunosti izvršili isporuku, montažu, puštanje u punu
funkciju rada uređaja. kako bi omogućili sve navedeno, bez da dolazi do potrebe za mogućim
aneksima ugovora o produljenju roka isporuke, te ostalih mogućih neugodnosti oko transporta,
molimo izmjenu ove točke.

TRAŽENA IZMJENA:
„2. Promjena roka isporuke robe, koja je predmet nabave, sa 120 radnih dana na 150 radnih dana.“

 Odgovor Naručitelja:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za promjenom roka isporuke na 150 radnih dana.
U dokumentaciji o nabavi u točki 2.9. upisuje se slijedeći tekst:
„Ugovorne obveze započinju danom obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi robe. Rok za
isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja te edukacije osoblja Naručitelja o
rukovanju i radu s opremom iznosi 150 (sto pedeset) radnih dana od dana sklapanja ugovora.“

Zaključno, s obzirom da je Naručitelj prihvatio prijedloge gospodarskih subjekata
kojima se bitno mijenja dokumentacija o nabavi u dijelu definiranja kriterija za odabir ponuda
i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, Naručitelj će ponovo provesti prethodno savjetovanje sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:
Boris Flegar, dipl.oec.
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