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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: VREĆICE ZA KRV za 

potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-21/3 

- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 

  

 

 

Poštovani, 

 

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je Poziv za 

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme provedbe 

otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu vrećica za krv, s namjerom sklapanja 

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

Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnike sa specifikacijom predmeta nabave, opisom 

predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama, objavljeni su dana 27. svibnja 

2021.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te na službenoj 

internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/ .  

 Naručitelj je pozvao zainteresirane gospodarske subjekte da do 04. lipnja 2021. godine, dostave 

Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. U 

navedenom roku naručitelj je zaprimio jedan zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi, koji u 

nastavku citiramo. 

 

 

 

 

http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/


1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

„…Grupa II – Potrošni materijal za rad na staničnom separatoru „Amicus“ ili jednakovrijedan 

Prijedlog dodatnih stavki u troškovniku. 

5. Vrećica sa ACD-A otopinom kapaciteta 500 ml sa sigurnosnim sustavom Correct Connect ili 

jednakovrijedno 

6. Set za tromboferezu na aparatu Amicus s jednom iglom sa sigurnosnim sustavom Correct 

Connect ili jednakovrijedno. 

Pojašnjenje zahtjeva: 

Međunarodna  industrijska radna skupina za afereze najavila je i postavila rok za razvoj novog, 

standardiziranog sustava povezivanja otopina koje se koriste tijekom postupaka afereze do kraja 2021. 

godine. 

Ovaj novi sustav, međunarodno nazvan Correct Connect, osmišljen je da smanji mogućnost slučajnih 

pogrešnih povezivanja setova za aferezu s otopinama koje se koriste u aferezi uspostavljanjem 

jedinstvenog načina povezivanja. Correct Connect to u prvoj fazi postiže uvođenjem novog, obrnutog, 

navojnog Luer konektora za upotrebu s antikoagulantnim (AC) otopinama čime se onemogućuje 

povezivanje bilo koje druge otopine s linijom na setu za aferezu predviđenom za antikoagulantnu 

otopinu.  

kako bismo Vam kao potencijalni ponuditelj u ovom otvorenom postupku javne nabave omogućili 

praćenje najviše svjetskih standarda u pogledu sigurnosti za davatelje i olakšanog rada za zdravstvene 

djelatnike, ljubazno Vas molimo prihvaćanje našeg prijedloga i dodavanje predložene dvije stavke u 

Troškovnik. 

Prihvaćanjem prijedloga dopuna omogućujete dodatno povećanje dosadašnje visoke razine kvalitete i 

izvedbenih mogućnosti nuđenog potrošnog materijala.“ 

 ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj je suglasan s prijedlogom zainteresiranog gospodarskog subjekta.  U 2. grupu 

postupka javne nabave Naručitelj će uvrstiti predložene dvije stavke s okvirnom količinama za 

jednogodišnje razdoblje. 

 

 Naručitelj će  pokrenuti otvoreni postupak javne nabave vrećica za krv s namjerom sklapanja 

okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu predmeta nabave. Procijenjena 

vrijednost nabave iznosi 4.400.000,00 kn bez PDV-a. Predmet nabave je sukladno članku 204. stavku 

1. ZJN 2016. podijeljen u dvije (2) grupe predmeta nabave na temelju objektivnih kriterija, vrste i 

svojstava materijala. 

  

 S poštovanjem,     

    

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


