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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:
Testovi i potrošni materijal za transfuziologiju, za potrebe KBC-a Osijek
evidencijski broj nabave: VV-18/7.
- dostavlja se!
Poštovani,
temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i odredbama
članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi (NN, br. 101/2017) javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek, (u daljnjem tekstu:
Naručitelj), je dana 23.10.2018.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 testova i potrošnog materijala za
transfuziologiju, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine s jednim
gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave, evidencijski broj nabave: VV-18/7.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 31.10. 2018.
godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je
zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi dva (2) zainteresirana
gospodarska subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekata na koje
dajemo odgovore kako slijedi:
I. GOSPODARDSKI SUBJEKT:
1) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„Ad 1. Dokumentacijom o nabavi, točkom 4.2.1. Popis glavnih isporuka robe, propisali se:
„4.2.1. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i
tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini.
U popisu se navode isporuke istog ili sličnog predmeta nabave, vrijednost robe, datum te naziv druge
ugovorne strane.
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Vrijednost uredno izvršenih isporuka robe (vrijednost jedne do maksimalno pet isporuka roba u
zbroju) mora biti najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti predmeta nabave.“
Obzirom da je predmet nabave podijeljen u grupe, molimo da uskladite citirani dio dokumentacije o
nabavi sa člankom 268. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi, na način da propisani uvjet tehničke i
stručne sposobnosti bude razmjeran GRUPI predmeta nabave te da navedete:
„4.2.1. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i
tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini.
U popisu se navode isporuke istog ili sličnog predmeta nabave, vrijednost robe, datum te naziv druge
ugovorne strane.
Vrijednost uredno izvršenih isporuka robe (vrijednost jedne do maksimalno pet isporuka roba u
zbroju) mora biti najmanje u iznosu procijenjene vrijednosti grupe predmeta nabave za koju se
podnosi ponuda, odnosno ukoliko Ponuditelj podnosi ponudu za više grupa predmeta nabave,
vrijednost uredno izvršenih isporuka roba mora biti najmanje u iznosu zbroja procijenjenih vrijednosti
svih grupa za koje se podnose ponude (vrijednost jedne do maksimalno 20 isporuka roba u zbroju).““
 Odgovor Naručitelja:
Prijedlog se prihvaća te se mijenja tekst u budućoj dokumentaciji o nabavi.

2) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„Ad 2. U Dokumentaciji o nabavi, 2. PRILOG: Prijedlog Okvirnog sporazuma, članak 8.,8.1, točkom
2. propisali se:
„2. Isporučitelj u obračunu koristi cijene više od cijena zakonski određene Listala lijekova HZZO-a;“
Obzirom da predmet ovog postupka javne nabave nisu lijekovi koji se nalaze na Listi lijekova HZZOa, predlažemo brisati citiranu točku prijedloga okvirnog sporazuma.“
 Odgovor Naručitelja:
Prijedlog se prihvaća te se mijenja tekst u budućoj dokumentaciji o nabavi.

II. GOSPODARSKI SUBJEKT
3) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„Vezano uz objavu Poziva na prethodno savjetovanje, Evidencijski broj nabave: VV-18/7, Predmeta
nabave Testovi i potrošni materijal za transfuziologiju, objavljenog na stranicama EOJN 23.10.2018.,
a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi slobodni smo Vam dostaviti svoje primjedbe i
prijedloge vezano uz nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi.
Molimo vas slijedeće izmjene za Grupu G - Testovi za ispitivanje biljega krvlju prenosivih bolesti
dobrovoljnih davatelja krvi (kao Architect ili jednakovrijedno):



molimo vas izmjenu opisa pakiranja za stavku 14. Pre - Trigg Sol iz 5x975 u 4x975
molimo vas izmjenu opisa pakiranja za stavku 15. Trigger Sol iz 6x975 u 4x975.“

 Odgovor Naručitelja:
Prijedlog se prihvaća.
4) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi.
„Nadalje molimo Vas da u dokumentaciji pod točkom:
7.21.1. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode
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dodate navodi „Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima.“
 Odgovor Naručitelja:
Naručitelj će u Dokumentaciji o nabavi izmijeniti tekst u točki 7.2.1. Rješenje Agencije za lijekove i
medicinske proizvode.
Upisuje se tekst:
„Za sve grupe predmeta nabave za koju podnosi ponudu gospodarski subjekt mora dokazati da
posjeduje dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, za prodaju i promet
medicinskih proizvoda na veliko na tržištu Republike Hrvatske i moraju biti upisani u očevidnik
veleprodaje medicinskih proizvoda temeljem članaka 123. i 212. Zakona o lijekovima (NN broj
76/2013).
Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od Ponuditelja koji je dostavio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi popratne
dokumente kojim dokazuje traženi uvjet, a isto Ponuditelj dokazuje:
a) Rješenjem Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, o upisu u očevidniku
veleprodaje medicinskih proizvoda temeljem članka 47., 51., 52. i 53. Zakona o medicinskim
proizvodima (NN broj 76/2013.), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju
uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja, a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici
Hrvatskoj, odnosno važeći akt sukladno članku 91. i članku 92. Zakona o medicinskim
proizvodima (NN 76/2013.) Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a
unutar EU, ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi
njihovog sjedišta. Navedeno ovlaštenje odnosi se isključivo na gospodarske subjekte/ponuditelje
sa sjedištem izvan RH, a unutar EU, odnosno da ponuditelji sa sjedištem u RH ne dostavljaju
takvo ovlaštenje za proizvođača medicinskih proizvoda koje nude, a koji imaju sjedište izvan RH,
a unutar EU.“
Izvješće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim primjedbama i prijedlozima
zainteresiranog gospodarskog subjekata, Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika
javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek:
http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/

Završetkom prethodnog savjetovanja Naručitelj ima namjeru započeti otvoreni postupak javne
nabave lijekova za probavni sustav i metabolizam, sukladno uvjetima, zahtjevima i tehničkoj
specifikaciji definiranim u Dokumentaciji o nabavi.
S poštovanjem,

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