KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Zagreb, 17. kolovoza 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 materijala za potrebe
kirurgije

Evidencijski broj nabave: 1.1.2.A.28
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 07. kolovoza 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
U stavci 1., grupe 8. traži se sljedeći proizvod:
Silikonski abdominalni dren, transparantni sa plavom radiopaknom linijom, 26-27F, perforirano
područje 9 cm, ukupna duljina drena 50 cm.
Ovim putem tražimo izmjenu opisa traženog proizvoda da glasi na slijedeći način:
Silikonski abdominalni dren, transparantni sa plavom radiopaknom linijom, 26-28F, perforirano
područje 9 cm, ukupna duljina drena 50 cm.
ODGOVOR:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona
sada glasi: „Silikonski abdominalni dren, transparantni sa plavom radiopaknom linijom, 2628F, perforirano područje 9 cm, ukupna duljina drena 50 cm.“
2. PITANJE
Grupa 3 – Potrošni materijal za reflux mokraćnog mjehura, za potrebe koje Klinike je
savjetovanje datuma 14.08.2017.?

ODGOVOR:
Naručitelj je odredio da je materijal određen za Kliniku za kirurgiju i zabunom je stavio datum
14.08.2017. kao dan objave prethodnog savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima za predmet nabave „Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za
potrebe kirurgije“ umjesto datum 07.08.2017.
3. PITANJE
Moli se naručitelj za reviziju procijenjenih vrijednosti bez PDV-a, za grupe predmeta nabave 2 i
2a.
Sukladno članku 24., točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), u slučaju ugovora o javnoj
nabavi robe koji je uobičajene naravi ili koji se planira obnoviti u određenom razdoblju,
naručitelj izračun procijenjene vrijednosti temelji na ukupnoj stvarnoj vrijednosti uzastopnih
ugovora istoga tipa sklopljenih tijekom prethodnih 12 mjeseci, uzimajući u obzir izmjene u
količini ili vrijednosti koje će nastati tijekom 12 mjeseci nakon početnog ugovora.
Uvidom u troškovnike priložene u ovom prethodnom savjetovanju, te usporedbom istih s
troškovnikom grupe predmeta nabave 2, a koji čini sastavni dio Ugovora za nabavu
medicinskog potrošnog materijala za potrebe Kirurgije od 28. studenoga 2016. godine,
utvrđeno je kako je naručitelj prošlogodišnju grupu predmeta nabave 2, podijelio u dvije grupe
– grupu 2 i 2a, koje sadrže iste stavke kao i prošlogodišnja grupa predmeta nabave 2.
Obzirom da naručitelj provodi postupke jednogodišnje nabave, a sukladno činjenici da se radi
o uzastopnim ugovorima istoga tipa, smatra se kako je naručitelj imao osnovu za izračun
procijenjene vrijednosti nabave u ugovoru o javnoj nabavi robe sklopljenom prema
prethodnom postupku istovjetne javne nabave.
Shodno navedenome, procjenjuje se kako je naručitelj propustio postupiti sukladno gore
navedenoj odredbi Zakona, odredivši procijenjene vrijednosti za spomenute grupe i do 15%
nižima u odnosu na prošlogodišnju ukupnu vrijednost grupe predmeta nabave 2.
Iz svega navedenoga razvidno je kako naručitelj nije postupio sukladno članku 24., točki 1.
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), dakle, nije adekvatno procijenio vrijednost nabave
potrebnih materijala te se poziva isto ispraviti revizijom procijenjenih vrijednosti za grupe
predmeta nabave 2 i 2a, sve sukladno članku 16., stavku 1. Zakona.
ODGOVOR:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom procijenjenih vrijednosti.
Naručitelj je odredio procijenjenu vrijednost nabave sukladno analizi tržišta nabave.
4. PITANJE
Moli se naručitelj za pojašnjenje odredbi točke 9.6.2. Dokumentacije o nabavi. Sukladno
navedenoj točki, odabrani ponuditelj koji nudi medicinski proizvod iz trećih zemalja dostavlja:
a) Dokument kojim dokazuje da proizvođač nuđenih medicinskih proizvoda ima
ovlaštenog zastupnika u EU,
b) Upis u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda prema zemlji sjedišta te
c) Izjavu kojom potvrđuje okolnosti sukladne člancima 51. i 52. Zakona o
medicinskim proizvodima (NN 76/13).
Moli se pojašnjenje čiji upis u očevidnik veleprodaja se traži – da li dokaz pod b) odabrani
ponuditelj dostavlja za sebe ili se traži upis u očevidnik veleprodaja proizvođača nuđenih
proizvoda ili upis u očevidnik veleprodaja njegovog ovlaštenog zastupnika u EU?
Moli se pojašnjenje tko daje izjavu kojom se potvrđuju okolnosti sukladne člancima 51. i 52.
Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) – da li dokaz pod c) daje odabrani ponuditelj
sam ili se traži izjava proizvođača nuđenih medicinskih proizvoda ili izjava njegovog
ovlaštenog zastupnika u EU o navedenim okolnostima?

ODGOVOR:
Traži se upis u očevidnik veleprodaja njegovog ovlaštenog zastupnika u EU.
Kao Izjava kojom se potvrđuju okolnosti sukladne člancima 51. i 52. Zakona o medicinskim
proizvodima (NN 76/13) daje se ili Izjava o sukladnosti proizvoda ili Izjava ovlaštenog
zastupnika u EU.
5. PITANJE
Točkom 3.5. Dokumentacije naručitelj propisuje da se roba isporučuje u skladište Ljekarne
KBC-a Zagreb. Moli se naručitelj da Dokumentacijom o nabavi precizira uredovno radno
vrijeme Ljekarne, sve kako bi ponuditelji na ispravan način odredili rok isporuke kao kriterij
odabira iz točke 12.1.2. Dokumentacije. Ukoliko je uredovno radno vrijeme Ljekarne od 08:0016:00 sati, moli se naručitelj da necjenovni kriterij odabira prilagodi istome i propiše rokove
isporuke u radnim satima.
ODGOVOR:
Radno vrijeme Ljekarne KBC-a Zagreb je 0-24h.
6. PITANJE
Obzirom na nemogućnost utjecanja ponuditelja na defekture u isporuci robe od strane
proizvođača, a uvažavajući činjenicu da naručitelj određuje okvirne, a ne točne količine, te nije
u obvezi naručiti sve planirane količine iz troškovnika pri čemu je ponuditelju nemoguće
odrediti potrebne zalihe traženih proizvoda, moli se naručitelj da u točku 6. prijedloga Općih
uvjeta budućeg ugovora uvrsti odredbu kojom propisuje obvezu ponuditelja da se pisanim
putem u roku od 24 sata obavijesti naručitelja o nemogućnosti isporuke tražene robe, te
obveza isporuke iste u najkraćem mogućem roku.
ODGOVOR:
Naručitelj će udovoljiti zahtjevu na način da će se općim ugovorima ugovora propisati da će
ponuditelj u slučaju defekture, odmah po saznanju obavijestiti Naručitelja o istome, a
najkasnije do isteka roka u kojemu je dužan isporučiti robu po narudžbi Naručitelja. Obavijest
o defekturi mora sadržavati dokaz o defekturi. Isporučitelj će u tom slučaju biti u obvezi
ponuditi Naručitelju zamjensku robu ukoliko postoji na tržištu, a u slučaju da Naručitelj pisanim
putem odobri ponuditelju isporuku zamjenske robe, Isporučitelj će ju biti dužan isporučiti u
dogovorenom roku.

7. PITANJE
Moli se naručitelj za pojašnjenje glede dostave uzoraka. Da li se uzorci dostavljaju sukladno
jedinici mjere, primjerice, ako je jedinica mjere komad, uzorci se dostavljaju u količini od
onoliko komada koliko je određeno tablicom troškovnika?
ODGOVOR:
Naručitelj je troškovnikom propisao količinu uzoraka u jedinici mjere „komad“ koje je potrebno
dostaviti.

8. PITANJE
Ukoliko se stavkom troškovnika traži više dimenzija istog proizvoda, da li ponuditelj dostavlja 1
komad od svake dimenzije ili samo 1 komad dimenzije po vlastitom izboru?
ODGOVOR:
Ponuditelj mora imati na raspolaganju uzorke u rasponu traženih veličina, a Naručitelj će
odobrati koju veličinu će validirati (1 komad).
9. PITANJE
U troškovniku grupe 2 moli se brisanje stavaka rednog broja 7., i 9., budući da su na
hrvatskom tržištu dostupni samo pedijatrijski sustavi napredne tehnologije spajanja bez razlika
u cijeni u odnosu na zastarjeli sustav, a isti su već traženi troškovnikom grupe predmeta
nabave 2a.
ODGOVOR:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za brisanje navedenih stavaka jer u
troškovniku grupe 2 ne traži jednake stavke kao u troškovniku grupe 2a.

10. PITANJE
U stavci 8., grupe 2. traži se sljedeći proizvod:
Pedijatrijska uro vrećica 32 mm.
Ovim putem tražimo izmjenu opisa traženog proizvoda da glasi na slijedeći način:
„Pedijatrijska uro vrećica, spoj s prstenom, napredni sustav spajanja, 32 mm.
ODGOVOR:
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona
sada glasi „Pedijatrijska uro vrećica, spoj s prstenom, napredni sustav spajanja, 32 mm“.

11. PITANJE
U troškovniku grupe 2a moli se brisanje stavaka rednog broja 12., 13., 14. i 15., budući da su
na hrvatskom tržištu dostupni samo pedijatrijski sustavi napredne tehnologije spajanja bez
razlika u cijeni u odnosu na zastarjeli sustav, a isti su već traženi drugim stavkama troškovnika
grupe predmeta nabave 2a.
ODGOVOR:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za brisanje navedenih stavaka jer
navedene stavke u troškovniku grupe 2a nije opisao na jednaki način, niti tražio jednaki
proizvod.

12. PITANJE
U troškovniku grupe 2a, moli se izmjena stavaka pod rednim brojem 19. i 22., na način da se
iz traženih dimenzija obriše dimenzija 89mm, budući da ista više neće biti dostupna na
hrvatskom tržištu.

ODGOVOR:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke obzirom
da nije zaprimio dopis od proizvođača da navedena dimenzija više neće biti dostupna.

13. PITANJE
U troškovniku grupe 2a, moli se naručitelj za korekciju količina tako da ista obuhvaća barem
jedno originalno pakiranje prema dosad nuđenim proizvodima za stavke, obzirom da
ponuditelji nisu u mogućnosti nuditi proizvode van originalnih pakiranja proizvođača. Naime,
točkom 9.6.1. Dokumentacije o nabavi, kao i točkom 1.3. Općih uvjeta budućeg ugovora
naručitelj zahtijeva od gospodarskog subjekta da tijekom trajanja ugovora bude ovlašten za
veleprodaju. Sukladno članku 3., stavak 1. Pravilnika o dobroj praksi u prometu na veliko
medicinskim proizvodima i uvjetima za upis u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda
(NN 125/13) te odgovarajućem Rješenju Agencije za lijekove i medicinske proizvode,
veleprodaja može obavljati promet na veliko medicinskim proizvodima samo u originalnom
pakiranju proizvođača.

ODGOVOR:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom količina. Naručitelj je
odredio količine prema svojim potrebama.
14. PITANJE
U stavci 2., grupe 18. traži se sljedeći proizvod:
Venski striper dužine 60-150 cm, dijametar 5-13 mm, dijametar katetera 7F, pogodan za
inverzni striping.
Ovim putem tražimo izmjenu opisa traženog proizvoda da glasi na slijedeći način:
Vesnki striper, fleksibilan iz jednog dijela, profil za lako uvođenje, sa kontrolom diskonecije,
pigtail i ravnog tipa sa rupom i olivama, za egzo i endo striping dužine 170 cm, promjer oliva 9,
12, 15 mm.
ODGOVOR:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke obzirom
da je traženi opis iz troškovnika rađen sukladno potrebama Naručitelja.
S poštovanjem,
Za Službu nabave
Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.

