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 Opća bolnica ''Dr. Josip Benčević'' Slavonski Brod 

Nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek 

OIB:91554844265•tel. 035 201-201 •fax. 035 446-121•e-mail: opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr • Dr. Andrije Štampara 42, 35000 SLAVONSKI BROD 

Urudžbeni broj:41020/2017-190 

Slavonski Brod, 28.11.2017. 

 

 

PREDMET:  Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju 

 Infuzijske otopine, Ev. broj: 31/17. 

                                 -Objavljuje se- 

 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16.), prije pokretanja 

otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike 

vrijednosti za nabavu robe ili usluga Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod na svojoj 

internetskoj stranici dana 03.11.2017. godine objavila prijedlog dokumentacije u trajanju od 6.11.2017. do 

10.11.2017. godine, sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kavlitativni 

odabir ponude. 

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodrskim subjektima Opća bolnica „Dr. 

Josip Benčević“ Slavonski Brod zaprimila je pitanja na koja dajemo odgovore kako slijedi: 

Primjedbe i prijedlozi na dokumentaciju i troškovnike 

1. 

Grupa 2., Stavka 2., Molimo vas da navedenu stavku izdvojite iz grupe budući da je traženi lijek ekskluziva 

samo jedne veledrogerije, a sve s ciljem dobivanja više ponuda a time i konkurentnije cijene. 

 

Odgovor Naručitelja:  
Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća 

 

2.  

Grupa 1 Otopine za infuziju u plastičnoj boci, Stavka 10. Infuzije aminokiselina (N(2) - alanin — I glutamin 

- bočica 1000 ml 

Obzirom da traženi lijek ne postoji u traženom pakiranju moli se naručitelj da izmijeni iz 1000 ml u boč 100 

ml, kako je lijek i registriran na Listi lijekova. 

 

Odgovor Naručitelja:  
Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaća 

 
3.  

Grupa 7 Otopine za infuziju za zatvoreni sustav primjene antibiotske i citostatske terapije" 

Molimo Vas da nam pojasnite što mislite pod pojmom „zatvoreni sustav primjene" koji koristite u svim 

stavkama troškovnika (kolona 4. Oblik) 

 

Odgovor Naručitelja:  
Zatvoreni sustav primjene je sustav koji mehanički spriječava prijenos zagañivača okoliša u sustav i bijeg 

opasnih tvari ili para izvan sustava. Neophodan je u pripravi citotoksičnih lijekova u svrhu zaštite 

pacijenata i osoblja od neželjenih dogañaja.  

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i pojam „zatvoreni sustav primjene" briše iz kolone 4. 

Oblik. 
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4. 

Moli se Naručitelj da objavi troškovnike zasebno za svaku grupu, a ne u radnoj knjizi, a sve radi bolje 

preglednosti za svaku grupu jer se za svaku grupu na elektroničkom oglasniku predaje zasebni troąkovnik. 

Iz tehničkih razloga nije moguće predati jednu popunjenu radnu knjigu sa svim troškovnicima. 

 

Odgovor Naručitelja:    
Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća. Ponuditelji izdvajaju (kopiraju)  iz troškovnika predmeta 

nabave „sheet-ove“/listove za one grupe predmeta nabave koje nude i popunjene prilažu ponudi, tako da 

Ponuditelji nemaju potrebe priložiti cijeli „woorkbook“/radnu knjigu.  

 

5. 

1.3.5.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 

Kako bi smanjili troškove Ponuditelja molimo Vas da dopustite prilaganje zbirnog jamstva za sve grupe 

koje nudimo. 

 

Odgovor Naručitelja:     

Naručitelj zahtjev gospodarskog subjekta ne prihvaća, temeljem članka 11., stavka 4.  Pravilnika o 

dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017.). 

 

 

 Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

  

 Jelena Lončar, mag.iur. 

  

 Alica Pušić, oec. 

 


