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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

  SUBJEKTIMA 

Urbroj: R6-13349-1/2022 

Osijek, 02. listopada 2022. godine 

 

 

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: POSEBNI LIJEKOVI, 
za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/49 

- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 

 

 Poštovani, 

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

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme provedbe 

otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu posebnih lijekova, s namjerom sklapanja 

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

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

nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama, objavljeni su dana 21. listopada 2022. 

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

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

Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 28. listopada 2022. godine. Ukupno je 3 (tri) zainteresirana 

gospodarska subjekta uputilo Naručitelju prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi. U nastavku 

navodimo zahtjeve gospodarskih subjekata. 

 

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

Ad1) „Poštovani, slijedom navedenog savjetovanja molimo za izmjenu i objašnjenje dokumentacije. 

Grupa 1 kenodeoksikolna kiselina tbl. 250 mg – lijek se na tržištu nalazi u obliku tvrdih kapsula, molimo 

izmjenu kolone „Oblik“ u „kaps. tvrda 250 mg““. 

Odgovor Naručitelja 

 Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te se troškovnik za grupu 1 predmeta nabave 

mijenja iz: 

 

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


Red. br. ATK šifra Generički naziv lijeka Jed. mjere Oblik Okvirna godišnja količina 

1. A05AA01 kenodeoksikolna kiselina kom tbl. 250 mg 2400 

 u 

Red. br. ATK šifra Generički naziv lijeka Jed. mjere Oblik Okvirna godišnja količina 

1. A05AA01 kenodeoksikolna kiselina kom kaps. tvrda 250 mg 2400 

 

2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

Ad1) „Poštovani, vezano na objavljeno savjetovanje za predmet nabave: POSEBNI LIJEKOVI, 

Evidencijski broj nabave: VV-22/49, molimo izmjenu u točki 6.6.1. Kriteriji, b) Rok isporuke robe. U 

dokumentaciji navodite: „Naručitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi određuje maksimalni rok za 

isporuku robe 48 (četrdeset i osam) sati od trenutka zaprimanja svake pojedine narudžbenice.“ Moli se 

naručitelj da dozvoli maksimalni rok isporuke 7 (sedam) dana od zaprimanja narudžbenice.“. 

Odgovor Naručitelja 

 Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te mijenja dokumentaciju o nabavi kako 

slijedi: 

1) u točki 2.9. Dokumentacije umjesto 

„Odabrani ponuditelj je dužan isporučiti naručenu robu najkasnije u roku 48 (četrdeset i osam) 

sati od trenutka zaprimanja svake pojedine pisane narudžbenice izdane elektroničkim putem e-

mailom, telefaksom ili poštom.“ 

upisuje se 

„Odabrani ponuditelj je dužan isporučiti naručenu robu najkasnije u roku 7 (sedam) dana od 

trenutka zaprimanja svake pojedine pisane narudžbenice izdane elektroničkim putem e-mailom, 

telefaksom ili poštom.“ 

 

2) u točki 6.6.1.1. Dokumentacije, b) Rok isporuke robe umjesto  

„Naručitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi određuje maksimalni rok za isporuku robe 48 

(četrdeset i osam) sati od trenutka zaprimanja svake pojedine narudžbenice. Po zaprimljenim 

narudžbenicama roba se isporučuje u Bolničku ljekarnu KBC-a Osijek, J. Huttlera 4, 31000 

Osijek, tijekom radnog vremena Bolničke ljekarne: od 07:00 sati do 15:00 sati.  

Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti po ovom kriteriju iznosi 10 (deset) 

bodova. 

Ponuditelji koji ponude maksimalni ili kraći rok od maksimalnog roka bodovat će se prema 

slijedećim bodovnim vrijednostima: 

 

Rok isporuke robe u satima od trenutka zaprimanja narudžbenice Broj bodova 

48 sati 0 

od 24:01 do 47:59 sati 5 



do 24:00 sati 10 

upisuje se  

„Naručitelj u ovoj Dokumentaciji o nabavi određuje maksimalni rok za isporuku robe 7 (sedam) 

dana od trenutka zaprimanja svake pojedine narudžbenice. Po zaprimljenim narudžbenicama 

roba se isporučuje u Bolničku ljekarnu KBC-a Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek, tijekom 

radnog vremena Bolničke ljekarne: od 07:00 sati do 15:00 sati.   

Maksimalan broj bodova koji ponuditelji mogu dobiti po ovom kriteriju iznosi 10 (deset) bodova. 

Ponuditelji koji ponude maksimalni ili kraći rok od maksimalnog roka bodovat će se prema 

slijedećim bodovnim vrijednostima: 

 
Rok isporuke robe u danima od trenutka zaprimanja narudžbenice Broj bodova 

7 dana 0 

od 4 do 6 dana 5 

do 3 dana 10 

3) u Prilogu 1 Dokumentacije, točka 5.3. umjesto 

„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 lijekova koji iznosi 

48 (četrdesetosam) sati od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja.“ 

upisuje se 

„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 lijekova koji iznosi 

7 (sedam) dana od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja.“ 

4) u Prilogu 3 Dokumentacije umjesto 

„U Dokumentaciji o nabavi Naručitelj je odredio maksimalni rok isporuke robe koji iznosi 

48 (četrdeset osam) sati od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja.“ 

upisuje se 

„U Dokumentaciji o nabavi Naručitelj je odredio maksimalni rok isporuke robe koji iznosi 

7 (sedam) dana od trenutka zaprimanja narudžbenice Naručitelja.“ 

 

3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

Ad1) „Poštovani, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (u nastavku: ZJN) javljamo se kao zaintere-

sirani gospodarski subjekt sa komentarima na objavljeni nacrt dokumentacije o nabavi (u nastavku: 

DON) u gore navedenom predmetu nabave. U točki 6.4. DON (Način određivanja cijene i valuta po-

nude) za Isporučitelja ste propisali obvezu obavještavanja Naručitelja o promjeni cijena na listi HZZO-

a te o sniženju cijena koje su niže od cijena na Listi HZZO-a. Ljubazno Vas molimo da izostavite obvezu 

obavještavanja za slučaj usklađenja sa cijenama na listi HZZO-a s obzirom da su promjene cijena na 

listama lijekova HZZO-a javno dostupne, te s obzirom da isto predstavlja veliko administrativno opte-

rećenje za Isporučitelja. Cijene po kojima se lijekovi prodaju Isporučitelj je svakako dužan usklađivati 



sukladno cijenama na listi HZZO-a. Predlažemo brisanje dijela točke 6.4. DON-a: „Isporučitelj je oba-

vezan pisanim putem obavijestiti Naručitelja za koje stavke koje grupe i za koji lijek je došlo do prom-

jene cijene na Listi HZZO-a.”“. 

Odgovor Naručitelja 

 Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te točka 6.4. Dokumentacije mijenja na način 

da se umjesto: 

„Cijena lijekova koji se nalaze na Listama lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

definirana je kao promjenjiva sukladno zakonskim odredbama o formiranju cijene lijekova 

(Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na Listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za 

zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima („Narodne novine“, broj: 33/19 sa svim 

izmjenama i dopunama odluka o utvrđivanju Osnovne i Dopunske  liste lijekova HZZO-a, svim 

izmjenama i dopunama odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih 

Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a i ostalih propisa)), i to na način da ako 

sukladno zakonskim odredbama dođe do promjene cijena lijekova uvrštenih na osnovnu i 

dopunsku listu lijekova HZZO-a, a koji su predmet ove nabave, ispod ugovorenih jediničnih 

cijena, Naručitelj će primjenjivat cijene lijekova sukladno osnovnoj i dopunskoj listi lijekova 

HZZO-a, s time da ponuditelj može obavijestiti Naručitelja o sniženju cijena koje mogu biti i 

niže od cijena na Listi HZZO-a. Isporučitelj je obavezan pisanim putem obavijestiti Naručitelja 

za koje stavke koje grupe i za koji lijek je došlo do promjene cijene na Listi HZZO-a. Ako se 

jedinična cijena na Listi lijekova HZZO-a promijeni na više, ponuditelj može uvećati cijenu, ali 

samo za iznos razlike jedinične cijene s nove Liste HZZO-a u odnosu na jediničnu cijenu koja 

je bila na Listi lijekova HZZO-a u trenutku dostave ponude.“ 

upisuje 

„Cijena lijekova koji se nalaze na Listama lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 

definirana je kao promjenjiva sukladno zakonskim odredbama o formiranju cijene lijekova 

(Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na Listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za 

zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima („Narodne novine“, broj: 33/19 sa svim 

izmjenama i dopunama odluka o utvrđivanju Osnovne i Dopunske  liste lijekova HZZO-a, svim 

izmjenama i dopunama odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih 

Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a i ostalih propisa)), i to na način da ako 

sukladno zakonskim odredbama dođe do promjene cijena lijekova uvrštenih na osnovnu i 

dopunsku listu lijekova HZZO-a, a koji su predmet ove nabave, ispod ugovorenih jediničnih 

cijena, Naručitelj će primjenjivat cijene lijekova sukladno osnovnoj i dopunskoj listi lijekova 

HZZO-a, s time da ponuditelj može obavijestiti Naručitelja o sniženju cijena koje mogu biti i 

niže od cijena na Listi HZZO-a. Ako se jedinična cijena na Listi lijekova HZZO-a promijeni na 

više, ponuditelj može uvećati cijenu, ali samo za iznos razlike jedinične cijene s nove Liste 

HZZO-a u odnosu na jediničnu cijenu koja je bila na Listi lijekova HZZO-a u trenutku dostave 

ponude.“ 

 

Naručitelj je prihvatio prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata za izmjenom dokumentacije o 

nabavi kako je prethodno obrazložio te ima namjeru pokrenuti otvoreni postupak javne nabave posebnih 

lijekova za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za 

razdoblje od 1 (jedne) godine za svaku grupu predmeta nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 



3.393.360,00 kn (bez PDV-a). Predmet nabave je sukladno članku 204. stavku 1 ZJN 2016. podijeljen 

u 2 (dvije) grupe predmeta nabave na temelju objektivnih kriterija, vrste i svojstava materijala. 

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 

 

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

