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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: MEDICINSKI POTROŠNI 

MATERIJAL – OBLOGE ZA RANE, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, 

Evidencijski broj nabave: VV-22/52 

- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 

  

Poštovani, 

 

Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj) objavio je dana 29. studenog 

2022. Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu 

postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu medicinskog potrošnog materijala – obloga za rane.  

Uz nacrt dokumentacije o nabavi objavljeni su troškovnici za 6 (šest) grupa predmeta nabave, sa 

specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim 

količinama, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te na službenoj 

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

  

 Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 7. prosinca 2022. Ukupno 3 (tri) zainteresirana 

gospodarska subjekta uputila su Naručitelju prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi. U 

nastavku navodimo zahtjeve gospodarskih subjekata. 

   

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

Ad1)  

 

 

http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/
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 Odgovor Naručitelja: Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi. 

 

 

Ad.2) 

 

 

 Odgovor Naručitelja: Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi. 

 

 



3 
 

2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

Ad1) 

Grupa E, Stavka 8 

„Molimo Vas da opis koji glasi: „Visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene sa slojem silikona po 

cijeloj površini i rubom, sterilnam CE certifikat, 12,5x12,5 cm ili jednakovrijedno“ izmijenite na način 

da glasi: „Visokoupijajuća obloga od poliuretanske pjene sa slojem silikona po cijeloj površini i rubom, 

sterilna, CE certifikat, 7,5x7,5 cm ili jednakovrijedno.“ 

 Odgovor Naručitelja: Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi. 

 

Ad2) 

Grupa E, Stavka 21 

Molimo Vas da opis koji glasi: „Visokoupijajuća obloga od polimera sa slojem silikona po cijeloj 

površini, unutrašnji sloj u dodiru sa sekretom stvara gel i koji ne propušta sekret, te nepropusnim gornjim 

slojem, moć upijanja najmanje 80gr/100 cm2; najmanje 2500 gr/cm2/24 sata , sterilna  CE certifikat, 

15x20 cm ili jednakovrijedno“ izmijenite na način na glasi: „Visokoupijajuća obloga od polimera sa 

slojem silikona po cijeloj površini, unutrašnji sloj u dodiru sa sekretom stvara gel i koji ne propušta 

sekret, te nepropusnim gornjim slojem, moć upijanja najmanje 80gr/100 cm2; najmanje 2500 gr/cm2/24 

sata , sterilna  CE certifikat, 10x20 cm ili jednakovrijedno“ 

 Odgovor Naručitelja: Prihvaća se prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi. 

 

 

 

3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

Ad1) 

U troškovniku Grupe A, moli se ispraviti redni broj stavke koji sada glasi 8.1. na način da isti glasi 39. 

 Odgovor Naručitelja: Prihvaća se prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi. 

 

 

Ad2) 

Točkom 6.9. dokumentacije o nabavi te člankom 6., stavkom 6.1. prijedloga okvirnog sporazuma 

propisan je rok za dostavu jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma, a koji iznosi 10 dana po 

potpisivanju/sklapanju okvirnog sporazuma.  

Točkom 7.13.2. dokumentacije o nabavi isti rok je određen na 5 dana po potpisivanju/sklapanju 

okvirnog sporazuma. Moli se ispravak odredbe o roku dostave jamstva za uredno ispunjenje okvirnog 

sporazuma s 5 na 10 dana u točki 7.13.2. dokumentacije o nabavi. 

 Odgovor Naručitelja: Prihvaća se prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi. 
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Ad3) 

Člankom 7., stavkom 7.1., alinejom 6. prijedloga okvirnog sporazuma propisano je: 

„Naručitelj ima pravo na trenutni jednostrani raskid Sporazuma i prije isteka roka važenja ako: 

- ako je temeljem sporazuma o zajedničkoj provedbi postupka javne nabave za artikle koji su 

predmet ovog Sporazuma postignuta cijena niža od ugovorene, sporazumne stranke su suglasne da 

Naručitelj može u roku od 30 dana jednostrano raskinuti ovaj okvirni sporazum što je odabrani 

ponuditelj dužan prihvatiti.“ 

 

Propisivanjem mogućnosti jednostranog raskida okvirnog sporazuma sklopljenog temeljem provedenog 

predmetnog postupka nabave, a prije njegovog isteka i u slučaju sklapanja okvirnog sporazuma po 

zajedničkoj javnoj nabavi, unosi se pravna nesigurnost između stranaka okvirnog sporazuma glede 

njegova trajanja. Naime, potencijalne ponuditelje dovodi se u položaj stalne neizvjesnosti tijekom 

izvršavanja okvirnog sporazuma. 

Propisivanje odredbe koja omogućuje jednostrani raskid okvirnog sporazuma temeljem okolnosti i 

događaja koji ne ovise o odabranom ponuditelju, štetne su za potencijalno odabranog ponuditelja te uz 

to niti ne pripadaju pod razloge za raskid ugovora iz članka 322. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 

114/2022). 

Nastavno, ističe se kako je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, u svom rješenju od 

26. studenog 2021., KLASA: UP/II-034-02/21-01/984, Urbroj: 354-01/21-12, poništila takvu odredbu 

dokumentacije kao nezakonitu. Naime, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ocijenila 

je kako se radi o odredbi koja je protivna načelima javne nabave. 

Stoga, moli se iz prijedloga okvirnog sporazuma ukloniti spornu odredbu. 

 

 Odgovor Naručitelja: Prihvaća se prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi. 

 

Ad4) 

Ukoliko rok za dostavu ponuda bude u 2023. godini, molimo pojasnite obveze ponuditelja vezane uz 

iskazivanje cijena i dostavu jamstva za ozbiljnost ponude - da li će se cijena ponude u ponudbenom listu 

te cijene u troškovnicima iskazivati u valuti euro, odnosno jamstvo dostavljati u eurima? Sukladno 

rečenome molimo prilagoditi i odredbe dokumentacije o nabavi koje propisuju valutu ponude i njenih 

pripadajućih dijelova. 

→ Odgovor Naručitelja: Naručitelj će svakako prilagoditi sadržaj Dokumentacije o nabavi 

činjenici da se od 1. siječnja 2023. u Republici Hrvatskoj uvodi euro kao službena valuta. 

 

 

Naručitelj je prihvatio prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata za izmjenom 

dokumentacije o nabavi kako je prethodno obrazložio. Sukladno svim promjenama, Naručitelj će 

pokrenuti otvoreni postupak javne nabave medicinskog potrošnog materijala – obloga za rane. Predmet 

nabave je podijeljen u 6 (šest) grupa. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 

1.650.000,00 kn bez PDV-a. 

 Ovo Izvješće Naručitelj dostavlja svim zainteresiranim gospodarskim subjektima objavom u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te na službenoj internetskoj 

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

 

S poštovanjem,     

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


