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PREDMET: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za
pripremu i provedbu postupka javne nabave: ANTIBIOTICI, za potrebe Kliničkog
bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/24.
- dostavlja se obavijest!
Poštovani,
Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, Osijek, MB: 3018822, OIB: 89819375646, objavio je
Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme
provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu antibiotika s namjerom
sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu predmeta nabave, pod
evidencijskim brojem nabave: VV-22/24. Predmet nabave je podijeljen u 50 grupa predmeta nabave.
Nacrt Dokumentacije o nabavi i tehničku specifikaciju za 50 grupa predmeta nabave, s artiklima
i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama, objavljeni su dana 27. travnja 2022.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. svibnja 2022.g. dostave
Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Tijekom postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
Naručitelj je zaprimio upite zainteresiranih gospodarskih subjekata kako su prikazani u nastavku ovog
izvješća. Izvorni oblik upita gospodarskih subjekata prenesen je u ovo Izvješće te je nakon svakog
pojedinačnog upita naveden pripadajući odgovor Naručitelja.
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1. upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
„Poštovani,
Na temelju odredaba čl. 198. Zakona o javnoj nabavi javljamo se kao zainteresirani gospodarski subjekt
sa zahtjevom za izmjenom dokumentacije o nabavi.
Naime, Ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu „Ministarstvo“) je raspisalo natječaj za predmet
nabave „Lijekovi na listama HZZO-a koji imaju generičke paralele za zdravstvene ustanove u Republici
Hrvatskoj.“ U dokumentaciji o nabavi Ministarstvo je u točki 7.4. „Naznaka svih naručitelja u čije ime
se sklapa okvirni sporazum“ propisalo:
„Na temelju Odluke o zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30,
URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 5. studenog 2021. godine) i Sporazuma o zajedničkoj provedbi
određenog postupka nabave i sklapanju okvirnog sporazuma (KLASA: 406-05/21-01/05, URBROJ: 53405-2/1-21-60 od 14. prosinca 2021. godine) Ministarstvo zdravstva ima status naručitelja sukladno
člancima 189. i 190. stavak 2. ZJN 2016. te provodi postupak javne nabave za naručitelje kako slijedi:
4. Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, Osijek
U navedenoj dokumentaciji jasno stoji kako ste obvezni lijekove sa lista HZZO-a koji imaju generičke
paralele nabaviti putem središnjeg tijela za javnu nabavu, te prema Zakonu o javnoj nabavi ne možete
samostalno provoditi postupak nabave za isti premet nabave.
Stoga, molimo izmjenu dokumentacije o nabavi na način da iz dokumentacije isključite stavke (grupa
21, stavka 1; grupa25, stavke 1,2; grupa 32 stavka1; grupa 38, stavke 1,2) koje su uključene u
objedinjeni postupak koji provodi Ministarstvo, obzirom na Vašu obvezu .
Add 2
Grupa 31
Stavka 1- teikoplanin ; boč. 200 mg +otap. - za traženi je lijek na Halmed-u objavljen trajni prekid
opskrbe, molimo izdvajanje iz troškovnika
 Odgovor Naručitelja:
Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća.

2. upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
„Poštovani,
Sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), molimo izmjenu troškovnika:
Grupa 27
Stavka 1 – molimo ispravite oblik lijeka u „boč. 50mg/20 ml“.
Grupa 41
Stavka 1 – molimo izdajanje stavke iz grupe, lijek nije dostupan svim ponuditeljima.“

 Odgovor Naručitelja:
Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća.
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3. upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

 Odgovor Naručitelja:
Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta, jer Naručitelj nema potrebu za navedenim
lijekom.

4. upit zainteresiranog gospodarskog subjekta

 Odgovor Naručitelja:
Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća.
S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek
Služba za poslove nabave
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