KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
Zagreb, 13. listopada 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: JEDOGODIŠNJA NABAVA SRČANIH ZALISTAKA ZA POTREBE
KARDIJALNE KIRURGIJE

Evidencijski broj nabave: 1.1.2.A.9
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 3. listopada 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
Vezano na dio dokumentacije koji se tiče dostave kataloga, molimo izmjenu i dopunu
dokumentacije da katalozi mogu biti na engleskom ili hrvatskom jeziku, i latiničnom
pismu.
ODGOVOR:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke .
Katalog mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

2. PITANJE
Molimo za objašnjenje zašto u dokumentaciji stoji navod da je predviđeni rok početka ugovora
01.06.2018 s obzirom da su ugovori po prethodnom otvorenom postupku za isti predmet
istekli, što je vidljivo iz Obavijesti o sklopljenim ugovorima objavljenim u EOJN 17.02.2016.
godine.
ODGOVOR:
Rok je predviđen sukladno članku 2 stavku 1 točki 2 Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te
ponudi u postupcima javne nabave (NN65/17). Naručitelj je rok predvidio uzevši u obzir sve
eventualne mogućnosti koje se mogu dogodite tijekom trajanja postupka javne nabave, a
uvažavajući sve eventualne situacije koje mogu biti popraćene tijekom provođenja postupka
kao što je npr. produžetak roka za dostavu ponuda, žalba i sl.. Konačni rok početka ugovora, a
shodno tome i završetka može biti različit od navedenog, a s obzirom na neizvjesnost tijeka
postupka koje Naručitelj nikako nije u stanju predvidjeti. Shodno tome nadalje je propisano da

će Ugovor biti sklopljen najkasnije 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru te će biti
zaključen na vrijeme od 12 mjeseci.
S poštovanjem,

Za Službu nabave
Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.

