KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Zagreb, 16. svibnja 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 UGRADBENOG I POTROŠNOG
MATERIJALA ZA INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU

Evidencijski broj nabave: 1.1.2.A.55
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 5. 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
želimo dati prijedlog da se u stavku 1, grupa 4, u opis nadodaju i artikli od 8 Fr, kako biste
mogli nesmetano naručivati sve dostupne dimenzije, tako da bi opis sada glasio:
"PTCA guiding kateter velikog unutarnjeg lumena, od PTFE, atraumatskog okruglog ,
fleksibilnog vrha, posebno pogodan za 6F KBT
daje dugotrajnu potporu za vrijeme zahtijevnih procedura zahvaljujući drugoj ojačanoj krivulji i
jedinstvenoj trećoj krivulji na proksimalnom dijelu koja povećava kontakt između katetera i
stijenke aorte, raznih krivulja, promjera 6 ,7 i 8 F , radne dužine 100cm ili drugi
jednakovrijedni proizvod".
ODGOVOR:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te se
dodaje artikl od 8 Fr radi nesmetanog naručivanja svih dostupnih dimenzija.
2. PITANJE
Prilikom pregleda dokumentacije za nadmetanje primjetili smo da procijenjena vrijednost za
grupu 4 iznosi 503.000,00 kn bez PDV-a, što je s obzirom na količinu u troškovniku , prenisko.
Naime, kako se većina artikla u toj grupi već nalazi na zajedničkoj nabavi ev.br.74/2016,
Ugradbeni i potrošni materijal za potrebe intervencijske radiologije II, za koju smo već dobili
odluku o odabiru, te smo za istu od proizvođača već zatražili znatno sniženje cijena, kako
bismo mogli ponuditi što niže cijene na nadmetanju, ljubazno Vas molimo da razmotrite još
jednom procijenjenu vrijednost te da istu ponovno odredite u najmanjem iznosu od 580.000,00
kn bez pdva -za grupu 4.

ODGOVOR:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za korekcijom količina i briše stavake 2, 3,
4 i 7 u grupi predmeta nabave 4 koje su uključene u zajedničku nabavu za koju je središnje
tijelo KBCSM.
Naručitelj ne prihvača prijedlog gospodarskog subjekta za povećanjem procijenjene vrijednosti
nabave za grupu predmeta nabave 4. s obzirom da su izbačene stavke 2,3,4 i 7 procijenjena
vrijednost nabave za grupu predmeta nabave 4. se smanjuje sa 503.000,00 kn na 265.000,00
kn
S poštovanjem,
Za Službu nabave
Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.

