
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB 
Zagreb, Kišpati ćeva 12 
                    
Zagreb, 7. lipnja 2017. 
 
Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) Klinički bolnički centar 
Zagreb objavljuje  
 
 
 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I 
PRIJEDLOZIMA 

 
 
Predmet nabave: Jednogodišnja nabava lijekova I  
 
 
Evidencijski broj nabave: 1.2.A.1 
 

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 30. 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 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  
 
Grupa 3.- 
 
M03AC03 083-vekuronij praš. Za otop.za inj. ili inf. Boč. Stakl. 10x10 mg-4800 komada-za 
traženi lijek na HALMd-u ja stavljena obavijest. 
Ovim putem htjeli bismo Vam skrenuti pozornost kako je nositelj odobrenja Merck Sharp & 
Dohme d.o.o. prekinuo snabdjevanje tržišta Norcuron lijekom (Vekuronij) pa u skladu s time 
predlažemo da uvećate natječajne potrebe Esmerona (rokuronij). 
Nositelj odobrenja predlaže s obzirom na zamjenjivost lijekova da potrebe za Norcuronom 
ispunite u omjeru 1Norcuron=1,5 Esmeron kada bismo gledali po obliku lijeka,  a 2 pakiranja 
Norcurona = 3 pakiranja Esmerona ako uzmemo u obzir dostupna pakiranja lijekova.  
Zahvaljujemo na razumijevanju. 
 
ODGOVOR:  
  
Naručitelj  prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi.  
 
Naručitelj će prilikom objave u EOJN izmjeniti troškovnik sukladno prijedlogu gospodarskog 
subjekta te povećati količinu lijeka Esmerona.  
 
 
2. PITANJE   
 
Grupa 4. 
 
Molimo Vas da procijenjenu vrijednost grupe uskladite sa cijenom Liste lijekova. 
 
 



ODGOVOR:  
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj je odredio 
procijenjenu vrijednost nabave sukladno provedenoj analizi tržišta nabave i dosadašnjim 
cijenama iz ugovora. 
 
3. PITANJE   
 
Grupa 2. 
 
Stavke 8,9 i 10, Treprostinil: Zadane stavke su ekskluziva druge veledrogerije. Molimo Vas 
izbacivanje u zasebnu grupu. 
 
ODGOVOR:  
 
Prihvaća se savjet gospodarskog subjekta i stavke 8,9 i 10 izbacuju se iz grupe predmeta 
nabave 2 u zasebnu grupu.  
 
 
 
                                                                    Za Službu nabave  
 
     Josip Jerlekovi ć, stru č. spec. ing. log.     


