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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

  SUBJEKTIMA 

Urbroj: R6 – 11375-1/2020. 

Osijek, 22. listopada 2020.  

 

 

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: LIJEKOVI S 

DJEOVANJEM NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE, za potrebe Kliničkog 

bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-20/7. 

- dostavlja se obavijest! 

 

 Poštovani, 

Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: naručitelj) objavio je dana 02. listopada 2020.g. poziv 

za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne 

nabave velike vrijednosti za nabavu lijekova s djelovanjem na krv i krvotvorne ograne s namjerom 

sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu predmeta nabave. 

Predmet nabave je podijeljen u 50 grupa predmeta nabave. Savjetovanje je bilo otvoreno do 09. listopada 

2020. godine, do kada su 4 zainteresirana gospodarska subjekta uputila svoje primjedbe i prijedloge za 

izmjenu dokumentacije o nabavi predmetnog postupka. 

 

 U nastavku citiramo zahtjeve zainteresiranih gospodarskih subjekata u ovom postupku javne 

nabave:   

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

1) Pitanje: 

 



2 
 

 Odgovor naručitelja: 

1) Grupa 1, stavka 1: traži se lijek B01AA03 varfarin tbl. á 3 mg. 

2) Grupa 6: Prihvaća se prijedlog za izmjenom troškovnika grupe 6, u smislu slijedećih 

izmjena: 

B01AB05 061 enoksaparin kom šprica 20 mg/0,2 ml 200 

B01AB05 065 enoksaparin kom šprica 60 mg/0,6 ml 200 

B01AB05 066 enoksaparin kom šprica 80 mg/0,8 ml 100 

B01AB05 067 enoksaparin kom šprica 100 mg/1 ml 100 

 

3) Grupa 9: Prihvaća se prijedlog. U troškovniku za grupu 9 naručitelj će omogućiti nuđenje 

lijeka u obliku tbl. ili (/) tbl.žel.otporna.  traženog lijeka kako slijedi: 

B01AC06 151 acetilsalicilna kiselina kom tbl./tbl.žel.otporna.100 mg 

4) Grupa 15: S obzirom da je u troškovniku dva puta upisan isti oblik lijeka, naručitelj će 

ispraviti troškovnik na način da će izbrisati jednu stavku, te povećati količinu kako slijedi: 

  

B01AF01  rivaroksaban kom tbl. film obl. 10 mg 110 

5) Grupa 40: Naručitelj će u troškovniku za 40. grupu izbrisati lijek B03XA01083,

 eritropoetin zeta, otop. za inj., štrc. napunj. 10.000 i.j/ml 

 

2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

2) Pitanje: 

„Grupa 15 

Stavke 1 i 2  - u navedenim stavkama tražite lijek istog generičkog naziva, oblika i jačine. Molimo vas 

da definirate potrebe bolnice.   

Grupa 24 

Stavka 1 – molimo da navedenu stavku izdvojite iz grupe s obzirom da lijek nije dostupan na tržištu. 

Grupa 38 

Stavka 2 – molimo da navedenu stavku izdvojite iz grupe s obzirom da lijek nije dostupan na tržištu.“ 
 

 Odgovor naručitelja: 

1) Grupa 15: naručitelj je prethodno odgovorio na isti upit (odgovor 4) 

2) Grupa 24: naručitelj će u troškovniku za 24. grupu izbrisati lijek B02BC30 964 ljudski 

fibrinogen, ljudski trombin, 2 matrice tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm. 

3) Grupa 38: naručitelj će u troškovniku za 38. grupu izbrisati lijek B03XA01 022 epoetin 

alfa, otop. za inj., štrc. napunj. 3.000 i.j/0,3 ml 
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3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

3) Pitanje: 

„Točka 1.6. Procijenjena vrijednost nabave 

Molimo povećanje iznosa procijenjenih vrijednosti nabava, a sukladno cijenama sukcesivnih 

isporuka za ugovoreno razdoblje prethodnih godina u Kliničkom bolničkom centru Osijek za 

slijedeće grupe predmeta nabave: 

 4. grupa: prijedlog procijenjene vrijednosti nabave: 94.500,00 kn  

 29. grupa: prijedlog procijenjene vrijednosti nabave: 38.775,00 kn 

 46. grupa: prijedlog procijenjene vrijednosti nabave: 408.590,00 kn“ 

 

 Odgovor naručitelja: 

Prihvaća se prijedlog za izmjenom procijenjene vrijednosti nabave. 

 

4) Pitanje: 

„Grupa predmeta nabave 46. 

Obzirom da traženo pakiranje lijeka nije više dostupno, molimo izmjenu kolone: ATK šifre i 

klone: Oblik u slijedeće pakiranje lijeka koji je dostupan na hrvatskom tržištu 

 
 Odgovor naručitelja: 

Prihvaća se prijedlog za izmjenom kako je traženo upitom. 

 

4. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

5) Pitanje: 

 
 Odgovor naručitelja: 

Naručitelj je prethodno odgovorio na isti upit, molimo vidjeti odgovor gore. 

 

6) Pitanje:  

 
 Odgovor naručitelja: 

Naručitelj je u dokumentaciji o nabavi odredio predviđenu (okvirnu) godišnju količinu 

sukladno stvarnoj potrošnji lijekova koji su predmet ove nabave u prethodnom 

jednogodišnjem razdoblju te procjeni kretanja potrošnje lijekova u narednom 

jednogodišnjem periodu. Služba za poslove nabave i stručne osobe Bolničke ljekarne 

naručitelja izradile su dokumentaciju o nabavi s pažnjom dobrog gospodarstvenika 

sukladno zakonskim odredbama, poštujući sva načela javne nabave, a osobito potrebe i 
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zahtjeve korisnika (pacijenata) zdravstvenih usluga u KBC-u Osijek. Javni naručitelj je 

otvorio mogućnost tržišne utakmice svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na 

tržištu, ali potrošnja lijekova je uvjetovana prvenstveno brojem pacijenata te 

parametrima za izdavanje i primjenu pojedinog lijeka koje utvrđuju liječnici kliničari -

specijalisti. 

 

7) Pitanje: 

 
 Odgovor naručitelja: 

Naručitelj je prethodno odgovorio način određivanja predmeta nabave i opseg potreba 

za lijekove koji su predmet ove nabave. Naručitelj nije imao prethodno potrebu za 

lijekom koji gospodarski subjekt navodi u svom upitu. Parametrima za izdavanje i 

primjenu pojedinog lijeka utvrđuju liječnici kliničari - specijalisti. Ukoliko se iskaže 

potreba za gore navedenim lijekom, naručitelj isti lijek može nabaviti sukladno 

zakonskim odrednicama. Naručitelj je obvezan primjenjivati zakonske odredbe  na način 

koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih 

sredstava.  S obzirom da trenutno nema potrebe za istim, naručitelj ne prihvaća prijedlog 

za izmjenom dokumentacije o nabavi. 

 

8) Pitanje:  

 
 Odgovor naručitelja: 

Naručitelj je na isti upit prethodno odgovorio (zahtjev 2. gospodarskog subjekta). 

 

9) Pitanje: 
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 Odgovor naručitelj: 

Naručitelj je prethodno odgovorio način određivanja predmeta nabave i opseg potreba 

za lijekove koji su predmet ove nabave. Naručitelj nije imao prethodno potrebu za 

lijekom koji gospodarski subjekt navodi u svom upitu. Parametrima za izdavanje i 

primjenu pojedinog lijeka utvrđuju liječnici kliničari - specijalisti. Ukoliko se iskaže 

potreba za gore navedenim lijekom, naručitelj isti lijek može nabaviti sukladno 

zakonskim odrednicama. Naručitelj je obvezan primjenjivati zakonske odredbe  na način 

koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih 

sredstava.  S obzirom da trenutno nema potrebe za istim, naručitelj ne prihvaća prijedlog 

za izmjenom dokumentacije o nabavi. 

 

 

 

 Ovo Izvješće naručitelj objavljuje na istim stranicama na kojim je objavio poziv za prethodno 

savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 Sukladno prihvaćenim prijedlozima za izmjenu dokumentacije o nabavi u predmetnom 

postupku javne nabave, naručitelj će objaviti otvoreni postupak javne nabave za lijekove za s 

djelovanjem na krv i krvotvorne ograne za potrebe KBC-a Osijek u jednogodišnjem razdoblju u EOJN-

u.  

 

 

S poštovanjem,        

 

 

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


