
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 
Zagreb, Kišpati ćeva 12 
                    
Zagreb, 26. 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:  Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materija la za 
radiologiju  
 
 
Evidencijski broj nabave: 1.1.2.A.23 
 

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 14. lipnja 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 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: 
 
GRUPA 1 
 

1. PITANJE  
 
Molimo Vas povećanje procijenjene vrijednosti za GRUPU 1 predmeta jednogodišnje nabave 
medicinskog potrošnog materijala za radiologiju u otvorenom postupku javne nabave broj 35, 
evidencijski broj nabave 1.1.2.A.23 sa 7.976.500,00 na 8.770.000,00 kn. 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom i mijenja 
procijenjeni iznos nabave za grupu predmeta nabave 1 sa 7.976.500,00 kn na 8.750.500,00 
kn. 
 
GRUPA 3 
 

2. PITANJE  
 

Vezano na prethodno savjetovanje po gore navedenom predmetu šaljemo Vam prijedlog za 
izmjenu nekoliko stavaka kako bismo ponudu uskladili sa najnovijim promjenama u 
proizvodom asortimanu proizvođača, a koji bi glasio ovako: 
 
Molimo Vas da opis za stavku 4. sada glasi: 
"Spirale za zatvaranje aneurizmi, od platine, odvojive upravljačem, promjera 1.5-24 mm, 
dužine 1-68 cm, promjera zavojnice 0.010" i 0.018",  spiralne meke, standardne, hipermeke ". 
 
 
ODGOVOR: 
  



Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te navedena stavka sada 
glasi: "Spirale za zatvaranje aneurizmi, od platine, odvojive upravljačem, promjera 1.5-24 mm, 
dužine 1-68 cm, promjera zavojnice 0.010" i 0.018",  spiralne meke, standardne, hipermeke ". 
 
 

3. PITANJE  
 
Molimo Vas da opis za stavku 9. sada glasi: 
"Mikrokateteri - ravni, unutarnjeg promjera ID 0.021 inch, ID. 0.027 inch, dijametar distalnog 
vrha 2.0 F, 2.6 F, iskoristive dužine 156 cm, sa dva markera na vrhu ". 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za djelomičnom izmjenom te navedena 
stavka sada glasi: „Mikrokateteri - ravni, unutarnjeg promjera ID. ≤0.027 inch, dijametar 
distalnog vrha ≤2.6 F, iskoristive dužine 156 cm, sa dva markera na vrhu.“ 
 
 

4. PITANJE  
 

Također, primjetili smo da u stavci 18., stoji da se odvajač odnosi na stavku 19., međutim 
trebalo bi stajati da se odnosi na stavku 17. 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom stavke 18 te sada 
glasi:“Odvajač za stavku 17.“ 
 
 

5. PITANJE  
 
Zabunom smo zaboravili poslati i prijedlog za izmjenom stavke 3. , za koju molimo da sada 
glasi: 
 
"Mikrokateteri - vanjskog promjera O.D. 2,4 F , ravni i preoblikovani u 45° i 90°, J, iskoristive 
dužine 150 cm, sa dva markera na vrhu ." 
 
ODGOVOR:  
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za djelomičnom izmjenom te navedena 
stavka sada glasi: „Mikrokateteri - vanjskog proksimalnog promjera O.D. ≤2.5 F, ravni i 
preoblikovani u 45° i 90°, J, iskoristive dužine 150 cm, sa dva markera na vrhu.“ 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
                                                                      Za Službu nabave  
 
     Josip Jerlekovi ć, stru č. spec. ing. log.     


