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  SUBJEKTIMA 
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Osijek, 11. travnja 2022.  

 

 

PREDMET: Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za 

pripremu i provedbu postupka javne nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za 

intervencijsku kardiologiju, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, 

Evidencijski broj nabave: VV-22/6 

- 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 izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u 

postupcima javne nabave (''Narodne novine'', broj 65/2017, 75/2020, dalje u tekstu: Pravilnik) Klinički 

bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj) prije pokretanja postupka javne nabave velike 

vrijednosti: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju, za potrebe KBC-a Osijek, 

evidencijski broj nabave: VV-22/6, dana 16. ožujka 2022. godine objavio je Poziv na prethodno 

savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli 

su do 25. ožujka 2022.g. uputiti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi nacrtom dokumentacije 

o nabavi, troškovnicima sa specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave i predviđenim 

(okvirnim) jednogodišnjim količinama koji su bili objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave,  

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

 U danom roku Naručitelj je zaprimio šest (6) zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata s 

primjedbama i prijedlozima izmjene dokumentacije o nabavi. U nastavku citiramo sve zahtjeve i dajemo 

odgovor na primjedbe i prijedloge. 

 

 

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

 
 

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


 

 
 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

 

2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

1) „Vezano uz Prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave, evidencijski broj nabave 

VV-22/6, Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju, molimo slijedeće izmjene u 2. 

grupi predmeta nabave: Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije; 

 Brisanje stavke 2, grupe 2 predmeta nabave budući da više nije u proizvodnom asortimanu 

proizvođača: 

Dijagnostičke žice vodilje – standardne i za posebne indikacije, duljine 145, 175 i 260cm, sa ravnim 

i zakrivljenim (3mm J) vrhom, 'fixed core' i 'movable core', PTFE-coated ili drugi jednakovrijedan 

proizvod 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

 

2)  

  Izmjena stavke 3, grupe 2 predmeta nabave slijedom dostupnosti nove generacije navede-

nog proizvoda: 

 

Objavljeno; 

 

Arterijske uvodnice – 5-9F, duljine 11 i 23cm, s dilatatorom i silikonskim hemostatskim ventilom, izbor 

između Pebax i Teflon materijala ili drugi jednakovrijedan proizvod 

Molimo izmjenu u slijedeće: 



Arterijske uvodnice  od 5 -11 F, duljine 10 i 23cm, s ergonomskim dilatatorom i silikonskim hemostat-

skim ventilom, otporna na kinkanje, fleksibilna, hidrofobna, dobro vidljiva na flouroskopiji, 'snap fit' 

dilatator sa glatkom tranzicijom na uvodnicu, žica maksimalno 0,038" sa J vrhom, izbor između seta sa 

punkcijskom iglom 18 G ili  bez igle. 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

3) 

 Razdvajanje stavke 5, grupe 2 predmeta nabave na dvije stavke, prema dostupnim dimen-

zijama; 

Objavljeno: 

Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 8-

38mm, promjera 2.0 - 5.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridiuma, modularna 

sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice,u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom 

komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek 

nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, 

bifurkacija ili drugi jednakovrijedan proizvod 

Molimo izmjenu opisa u niže navedena dva opisa: 

Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 8-

38mm, promjera 2.0 - 4.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridiuma, modularna 

sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice,u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom 

komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek 

nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, 

bifurkacija. 

 i 

Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 12-

30mm, promjera 4.5 - 5.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridiuma, modularna 

sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice,u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom 

komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek 

nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, 

bifurkacija. 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

4) 

 Spajanje stavke 7 i 8, grupe 2 predmeta nabave u jednu stavku, slijedom dostupnosti nove 

generacije navedenog proizvoda, slijedećeg opisa: 

Koronarni dilatacijski baloni uskog profila za fokalne i duge lezije – monorail tehnika, semi-compliant, 

za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne 

lezije, "side branch access", duljine 6-30mm, promjera 1.50-4.0mm,  profil vrha 0.016'' (za sve promjere), 

NBP 8atm, RBP 14atm, markeri od Platinum iridiuma. 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 



5) 

 Spajanje stavke 9 i 10, grupe 2 predmeta nabave u jednu stavku, slijedom dostupnosti nove 

generacije navedenog proizvoda, slijedećeg opisa: 

Koronarni dilatacijski baloni visokog tlaka – monorail tehnika, non-compliant, za dilatacije unutar 

stentova i post-dilatacije, selektivni  Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije,  duljine 6-27 

mm, promjera 2.00mm -5.0mm, NBP 12atm, RBP 20atm , profil vrha 0,015", markeri od Platinum 

Iridiuma. 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

6)  

 Izmjena stavke 12, grupe 2 predmeta nabave na slijedeći način: 

 

Objavljeno: 

Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, dvolumenski kateter, verzije za 6F i 7F, kompatibilan 

s 0.014'' žicom, u setu s dvije šprice i dvije filter košarice ili drugi jednakovrijedan proizvod 

Molimo izmjenu u slijedeće: 

Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, dvolumenski kateter, 6F, kompatibilan s 0.014'' 

žicom, u setu s dvije šprice i filter košaricom. 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

7)  

 Brisanje stavke 17, grupe 2 predmeta nabave budući da je već navedena u stavci 12 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

 

3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

 
 

 ODGOVOR NARUČITELJA:  Djelomično se prihvaća prijedlog izmjene. Naručitelj je 

prihvatio izmjene tehničke specifikacije u dijelu korigiranih opisa artikala. No, Naručitelj je 

sukladno svojim potrebama odredio okvirnu 1- godišnju količinu predmeta nabave i sukladno 

tome i procijenjenu vrijednost nabave. 

 

 

5. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

 
 

 
 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

 

 

 



 

6. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

„Poštovani, 

Vezano uz Prethodno savjetovanje za Predmet nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku 
kardiologiju  imali bi zamolbu i to za:   

1. Grupu 14 – Potrebno je napraviti promjenu u grupi i to: 
  Stavke  1-11 potrebno je maknuti iz grupe jer više ne možemo ponuditi navedene proizvode   
  Stavke 12 i 13 ostaju u tablici– uređaji za zatvaranje velikih rupa 
  Stavke 14-18 – opis proizvoda tj. specifikacija se prilagođuje novom proizvođaču koji je i 
cjenovno povoljniji  
  

S ovim promjenama svakako bi smanjili procijenjenu vrijednost nabave što bi I Vama omogućilo da 
navedena sredstva koristite  u druge svrhe.“ 

 ODGOVOR NARUČITELJA: Prihvaća se prijedlog izmjene. 

 

 

 

Tijekom Prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je dobio nove 

informacije i spoznaje vezano uz robu koja je predmet nabave predmetnog postupka. Sukladno istom 

Naručitelj dodaje novu grupu predmeta nabave pod rednim brojem 20.  

 

Nadalje, temeljem informacija koje se odnose na promjenu zastupništva pojedinih proizvođača i 

distributera na tržištu, Naručitelj mijenja tehničke specifikacije u grupi 1, grupi 7, grupi 10 i grupi 

16, što utječe i na promjenu procijenjene vrijednosti nabave. 

 

S obzirom na prihvaćene prijedloge izmjene tehničke specifikacije predmeta nabave kako je prethodno 

navedeno, Naručitelj je korigirao potrebne okvirne količine za jednogodišnje razdoblje, sukladno istom 

i procijenjene vrijednosti pojedinih grupa predmeta nabave. Ukupna procijenjena vrijednost nabave 

iznosi 7.000.000,00 kn bez PDV-a. 

 

Nakon objave ovog Izvješća, Naručitelj ima namjeru pokrenuti postupak javne nabave. 

  

 

 

 

S poštovanjem,     

    

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


