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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: TESTOVI I POTROŠNI 

MATERIJAL ZA TRANSFUZIOLOGIJU, za potrebe Kliničkog bolničkog centra 

Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-21/2 

- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 

 

 Poštovani, 

 

sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/2016., u daljnjem tekstu: ZJN 

2016), te članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta 

u javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 101/2017, dalje u tekstu: Pravilnik), Klinički bolnički centar 

Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj) objavio je dana 19. listopada Poziv na prethodno savjetovanje sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku prije javne nabave velike vrijednosti: 

Testovi i potrošni materijal za transfuziologiju, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-

21/2. Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 26. listopada 2021. godine, do kada je su 4 (četiri) 

zainteresirana gospodarska subjekta dostavila Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s 

informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. 

 U nastavku, Naručitelj citira zahtjeve gospodarskih subjekata te daje obrazloženje za 

prihvaćanje ili odbijanje primjedbi i/ili prijedloga izmjene dokumentacije o nabave. 

 

1. Zahtjev gospodarskog subjekta: 
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ODGOVOR NARUČITELJA: 

Ne prihvaća se prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi. Naručitelj je sukladno članku 204. 

stavak 1. ZJN 2016. podijelio predmet nabave na grupe na temelju objektivnih kriterija: prema 

svojstvu, vrsti i namjeni laboratorijskog, dijagnostičkog i potrošnog materijala, imajući u vidu i 

određene procese i/ili dijagnostičku metodologiju, svoje potrebe i zahtjevnost struke. Sukladno istom, 

izrađena je dokumentacija o nabavi poštujući načela javne nabave, na način koji omogućava 

učinkovitu javnu nabave te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava sukladno čl. 4. ZJN 

2016.g. Stručne osobe Naručitelja su stoga mišljenja da je zahtjev zainteresiranog gospodarskog 

subjekta u suprotnosti s prethodno navedenim. 

 

2. Zahtjev gospodarskog subjekta: 

„Nastavno na predmetni poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima molimo vas 

da uzmete u obzir sljedeće:  

1. U troškovniku grupe B predmeta nabave u stavci 18. naručitelj nije definirao jedinicu mjere. 

Predlažemo naručitelju da kao jedinicu mjere zahtjeva pakiranje.“ 

 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Prihvaća se prijedlog izmjene dokumentacije o nabavi, te u troškovniku grupe B, u stavci 18. 

Naručitelj upisuje u stupac „jedinica mjere“ – pakiranje. 

 

„2. U troškovniku je naručitelj izostavio kivete koje su nužne za izvođenje testova. Molimo naručitelja 

da u troškovnik uključe i potrebne kivete.“ 

 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj prihvaća prijedlog, te će u troškovnik grupe B dodati artikl kivete, u okvirnoj godišnjoj 

količini: 8 pakiranja. 

 

3. Zahtjev gospodarskog subjekta: 

„Poštovani, 

sukladno članku 198. stavku 2. ZJN 2016. kao sudionik na tržištu u predmetnom otvorenom postupku 

javne nabave dajemo prijedlog izmjene dokumentacije o nabavi kako slijedi: 

1.Točkom 4.2.1. propisana je dostava popisa glavnih isporuka robe. 

S obzirom da se nabavljaju testovi i potrošni materijal za transfuziologiju, predlažemo naručitelju da 

izmijeni predmetnu točku u jednom dijelu, tako da sada glasi: 

„1. Popis glavnih isporuka robe koji sadržava najmanje jednu (1) do najviše 10 (deset) isporuka robe 

(laboratorijski reagensi, testovi, medicinski materijal koji se koristi u dijagnostičkim ispitivanjima i 

medicinski materijal koji se koristi u transfuziologiji).“ 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi. U tekstu točke 4.2.1. 

Naručitelj je odredio da se u popisu glavnih isporuka robe „navode isporuke istog ili sličnog predmeta 

nabave.“ S obzirom da Naručitelj ne želi ograničiti tržišno natjecanje, u daljnjem tekstu točke 4.2.1. 

Naručitelj dodaje dio teksta na način: 

1. „Popis glavnih isporuka robe koji sadržava najmanje jednu (1) do najviše 10 (deset) isporuka 

robe iste ili slične predmetu nabave (laboratorijski reagensi, testovi i medicinski potrošni mate-

rijal koji se koristi u dijagnostičkim ispitivanjima) u minimalnom iznosu procijenjene vrijedno-

sti grupe predmeta nabave bez PDV-a (vrijednost jedne do maksimalno deset isporuke robe u 

zbroju), odnosno ukoliko Ponuditelj podnosi ponude za više grupa predmeta nabave, vrijednost 

uredno izvršenih isporuka roba mora biti najmanje u iznosu zbroja procijenjenih vrijednosti svih 
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grupa za koje se podnose ponude (vrijednost jedne (1) do maksimalno trideset (30) isporuka 

roba u zbroju).“ 

Tom obuhvaćen je medicinski materijal koji se koristi u transfuziologiji kako je traženo zahtjevom. 

 

„2. Naručitelj je u točki 7.22.1. dokumentacije o nabavi propisao Dozvolu proizvođača proizvoda za 

nuđenje i prodaju proizvoda. Točkom 6.7. Jezik i pismo ponude propisano je da se ponuda zajedno s 

pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

Predlažemo Naručitelju izmjenu točke 7.22.1. dokumentacije o nabavi na način da se dozvoli dostava 

Autorizacije, osim na hrvatskom, i na engleskom jeziku uz sljedeći tekst: „Autorizacija/izjava 

proizvođača robe može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni 

ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevod Izjave o sukladnosti proizvoda“. 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Prihvaća se prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi. 

Naručitelj u točki 7.22.1. dodaje dio teksta: 

„Traženi dokaz može se dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuditelji su dužni ukoliko 

zaprime pisani zahtjev Naručitelja, dostaviti prijevod dokumenta na hrvatski jezik.“  

 

„3. Predlažemo usklađenje članka 5.3. Prijedloga okvirnog sporazuma s točkom 2.9. i 6.6.1. 

dokumentacije o nabavi, tako da sada glasi: „Rok isporuke predmeta nabave ovog postupka dio je 

kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude temeljem kojeg je odabrana Ponuda iz članka 1. 

ovog Sporazuma. Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio maksimalni rok isporuke predmeta 

ove nabave koji iznosi 72 (sedamdeset i dva) sata od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja.“ 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Prihvaća se prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi na način da se u točki 2.9. briše tekst:  

„Odabrani ponuditelj je dužan isporučiti naručenu robu u roku od 72 (sedamdeset i dva) sata nakon 

zaprimanja svake pojedine pisane narudžbenice izdane elektroničkim putem, email-om, telefaxom ili 

poštom...).“ 

U Prijedlogu Okvirnog sporazuma ispravlja se rok isporuke u članku 5.3. koji sada glasi:  

…iznosi 72 (sedamdeset i dva) sata od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja.“ 

 

4. Zahtjev gospodarskog subjekta: 

 

„Nastavno na objavu Poziva za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za 

pripremu i provedbu postupka javne nabave Testovi i potrošni materijal za transfuziologiju za potrebe 

Kliničkog bolničkog centra Osijek objavljenog dana 19. listopada o.g. u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske s evidencijskim brojem VV-21/2, a prema prijedlogu troškovnika broj 3 za 

grupu C naziva Kao Evolis, ovim putem predlažemo Naslovu prihvaćanje prijedloga dodatnog 

kvalitativnog zahtjeva navedenog troškovnika kako slijedi:  

 

Ponuditelj se obvezuje na ustupanje na korištenje bez naknade sustava za mrežnu računalnu 

programsku potporu za obradu podataka kontrole kvalitete te obvezu njegove potpune povezivosti u 

postojeći laboratorijski informacijski sustav uz mogućost automatskog prijenosa podataka iz 

laboratorijskog informacijskog sustava u sustav za obradu rezultata analitičkih kontrola. 

 

Navedeni zahtjev je usmjeren na unaprjeđenje kvalitete razine sigurnosti zadanih procesa rada te 

slijedom istog molimo Naslov prihvaćanje navedenog prijedloga. 

 

ODGOVOR NARUČITELJA: 

Prihvaća se prijedlog izmjene dokumentacije o nabavi u dijelu troškovnika za grupu C. 
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 Naručitelj je odgovorio na sve zahtjeve zainteresiranih gospodarskih subjekata. Po objavi ovog 

Izvješća Naručitelj će pokrenuti otvoreni postupak javne nabave testova i potrošnog materijala za 

transfuziologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, pod evidencijskim brojem nabave: VV-

21/2. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 17.800.000,00 kn bez PDV-a. Predmet nabave je 

podijeljen u 14 (četrnaest) grupa predmeta nabave sukladno članku 204. stavku 1. ZJN 2016. 

 

 

 

S poštovanjem,     

    

 

 

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


