
 
 
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 
Zagreb, Kišpati ćeva 12 
                    
Zagreb, 12. lipnja 2017. 
 
Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Klinički bolnički centar 
Zagreb objavljuje  
 
 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I 
PRIJEDLOZIMA 

 
 
Predmet nabave: Nabava kirurškog konca  
 
 
Evidencijski broj nabave: 1.1.2.A.39 
 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem 
prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike 
vrijednosti, Klinički bolnički centar Zagreb je na svojoj internet stranici dana 22. svibnja 2017. 
godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim 
specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir 
ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet radnih 
dana od dana objave. 
 
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 
Klinički bolnički centar Zagreb zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi: 
 

1. PITANJE  
 

Povodom objave dokumentacije za prethodno savjetovanje u postupku javne nabave broj:23 
nabava kirurškog konca molimo Vas da kod objave troškovnika za grupu 2 dostavite ispravni 
troškovnik-u troškovniku je isti opis u grupi 2 i 27. 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj će kod objave 
predmeta nabave u EOJN ispraviti i dostaviti troškovnike za grupu 2 i 27.. 
 

2. PITANJE  
 
GRUPA I 
 
molimo Vas za izmjenu troškovnika za nadmetanje u gore navedenom postupku javne 
nabave, kako slijedi: 
 
Redni broj 3 sada glasi: „Monofilamentni polipropilen i polietilen, atraum., debljine 4/0, duljine 
75 cm, igla 22 mm okrugla, ½ kruga“. 
 
Predložena izmjena:“ Monofilamentni polipropilen i polietilen, atraum., debljine 4/0, duljine 75-
90 cm , igla 22 mm okrugla, ½ kruga.“ 
 
ODGOVOR: 
  
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te navedena stavka sada 
glasi: “ Monofilamentni polipropilen i polietilen, atraum., debljine 4/0, duljine 75-90 cm , igla 22 
mm okrugla, ½ kruga.“ 



 
3. PITANJE  

 
GRUPA I 
 
Redni broj 6 sada glasi:“ Monofilamentni polipropilen i polietilen, atraum., debljine 5/0, duljine 
45 cm, igla 19 mm kožna, 3/8 kruga“. 
 
Predložena izmjena:“ Monofilamentni polipropilen i polietilen, atraum., debljine 5/0, duljine 45-
75 cm , igla 18-19 mm  kožna, 3/8 kruga“. 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te navedena stavka sada 
glasi: Monofilamentni polipropilen i polietilen, atraum., debljine 5/0, duljine 45-75 cm , igla 18-
19 mm  kožna, 3/8 kruga“. 
 
 

4. PITANJE  
 

Primjedba za grupu 2: 
 
U troškovniku je grupa 2 označena kao grupa 27-grupa 27 je identična. 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj će kod objave 
predmeta nabave u EOJN ispraviti i dostaviti troškovnike za grupu 2 i 27. 
 

5. PITANJE  
 
GRUPA I 
 
Prijedlog za grupu 14 . 
 
Molimo izdvajanje stavke 10 u zasebnu grupu čime bi bilo omogućeno sudjelovanje većeg 
broja ponuditelja. 
 
ODGOVOR: 
  
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te se navedena stavka 
izdvaja iz grupe predmeta nabave 14 u zasebnu grupu predmeta nabave 14a radi 
sudjelovanja većeg broja potencijalnih ponuditelja. 
 
 

6. PITANJE  
 
Prijedlog za grupu 21 . 
 
Molimo izdvajanje stavke 1. U zasebnu grupu čime bi bilo omogućeno sudjelovanje većeg 
broja ponuditelja. 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj je odredio 
predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, 
odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan 
način. 
 

7. PITANJE  



 
Prijedlozi za grupu 25: 

 
Stavka 23-molimo povećanje raspona duljine igle na :27mm-31mm. 
Stavka 59-molimo povećanje raspona duljine konca na:45mm-75mm. 
Stavka 70-molimo povećanje raspona duljine igle na:2x8-8,6 mm. 
Stavke 72 i 73-molimo izdvajanje u zasebnu grupu. 

 

ODGOVOR:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te izdvaja stavke 72 i 73 u 
zasebnu grupu predmeta nabave 15a te mijenja opise stavkama 23, 59 i 70 sukladno zahtjevu 
gospodarskog subjekta, a radi mogućnosti sudjelovanja većeg broja potencijalnih ponuditelja.  
 

8. PITANJE  
 
Prijedlog za grupu 28 . 
 
Molimo reviziju procijenjene vrijednosti zbog, čini se, nerealnog niskog iznosa. 
 
ODGOVOR: 
  
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj je odredio 
predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, 
odnosno analizu tržišta nabave. 
 

9. PITANJE  
 
Prijedlog za grupu 30 . 
 
Molimo izdvajanje stavke 1. U zasebnu grupu čime bi bilo omogućeno sudjelovanje većeg 
broja ponuditelja. 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj je odredio 
predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, 
odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan 
način. 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
                                                                     Za Službu nabave  
 
     Josip Jerlekovi ć, stru č. spec. ing. log.     
 


