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SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
PREDMET: Izvješće o provedenom savjetovanju ev. broj: 23/17.
- objava na internetskim stranicama bolnice –
Poštovani,
Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj: 120/16), javni naručitelj Opća bolnica „Dr.
Josip Benčević“ Slavonski Brod“ je prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za
predmet nabave: NABAVA INTEGRIRANE OPERACIJSKE SALE, APARATA I INSTRUMENATA ZA OS
PODIJELJENA NA 12 GRUPA PREDMETA NABAVE, (ev. broj nabave: 23/17.) objavio na svojoj
internetskoj stranici http://www.bolnicasb.hr/JN-poziv.htm poziv na prethodno savjetovanje sa gospodarskim
subjektima zajedno sa dokumentacijom o nabavi i svim relevantnim informacijama vezano za predmetni
postupak.
Savjetovanje je bilo otvoreno od 31. svibnja – 05. lipnja 2017. godine,
Tijekom otvorenog savjetovanje na e-mail adresu navedenu za dostavu prijedloga i primjedbi zaprimljeni su
prijedlozi i primjedbe od 3 gospodarskia subjekta i to:
1. GOSPODARSKI SUBJEKT „A“ (31.05.2017. godine)
2. GOSPODARSKI SUBJEKT „B“ ( 02.06.2017. godine)
3. GOSPODARSKI SUBJEKT „C“ ( 05.06.2017. godine)
Slijedom navedenog, razmotreni su svi prijedlozi i primjedbe koje su gospodarski subjekti dostavili u
naznačenom roku, te sukladno članku 198.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN broj: 120/16), javni
naručitelj sastavlja Izvješće o prihvaćenim / neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, uz obrazloženje istih,
kako slijedi:

GOSPODARSKI SUBJEKT „A“
1. Zahtjev / upit
U vezi traženog jamstva u Dokumentaciji za nadmetanje, (3 ovjerena jamstva) predstavlja trošak za
ponuditelje, pa molim pojašnjenje da li se taj trošak može izbjeći?
Odgovor:
Odbija se prijedlog gospodarskog subjekta s obrazloženjem:
U točki 6.4.1. Dokumentacije o nabavi ( Jamstvo za ozbiljnost ponude) navedeni su Uvjeti jamstva:
„Iznos jamstva za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu, u visini 3% procijenjene vrijednosti
(bez PDV-a) grupe predmeta nabave. Gospodarski subjekt dostavlja jamstvo za onu grupu/e koje nudi,
posebno za svaku ponuđenu grupu.“
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Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se pojedinačno za svaku grupu koja se nudi zbog toga što svaka
grupa za sebe predstavlja samostalan pravni posao te kao takva mora imati sve propisane pripadajuće
dokumente koji se odnose na tu grupu, uključujući jamstvo u propisanom iznosu odnosne grupe.
Obzirom na velike procijenjene vrijednosti predmeta nabave, na žalost nismo u mogućnosti provesti
postupak bez traženih jamstava, iako smo svjesni da svaki oblik jamstva predstavlja trošak za ponuditelja.

GOSPODARSKI SUBJEKT „B“
1. Zahtjev / upit
GRUPA 1. Integrirana operacijska sala
Molimo objašnjenje: - da li se točke 11.4 , 11.5 i 11.6 iz troškovnika 1.Integrirana OS odnose samo na
točku "11. SAMONOSIVI MODULARNI SUSTAV STAKLENIH ZIDNIH OBLOGA OPERACIJSKE SALE" ili
na cijeli troškovnik 1.Integrirana OS?
11
11.1
11.2
11.3
11.4.

11.5.
11.6.

SAMONOSIVI MODULARNI SUSTAV STAKLENIH ZIDNIH OBLOGA OPERACIJSKE SALE
Satinirano kaljeno staklo debljine 10mm u boji prema izboru korisnika (prema RAL karti)
Aluminijski okviri
Izvođenje spoja sa postojećim stropom
Obučeno i certificirano osoblje za projektiranje - certifikati o završenom školovanju (PMP
ili jednakovrijedno) - certifikat se prilaže prije zaključivanja ugovora
Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja za instaliranje sale po principu "Ključ u
ruke" na temelju uvida u prostor korisnika koji je predviđen za smještaj integrirane operacijske
sale
U cijenu ponude su uključena sva ojačanja i pripreme za instalaciju, te materijal za
nosivu podkonstrukciju

Prijedlog: ukoliko se ne odnose samo na točku 11 nego na cjelokupni troškovnik predlažemo da se točke
11.4, 11.5 i 11. 6 izostave iz točke 11 i stave kao zasebne točke Troškovnika grupe 1.Integrirana OS.- točke
pod rednim brojem 12., 13. I 14.
Odgovor:
Pojašnjenje: točke 11.4 , 11.5 i 11.6 iz troškovnika 1.Integrirana OS predstavljaju zahtjeve za nuđenje I
isporuku cjelokupne grupe 1. predmeta nabave po sistemu “ključ u ruke” Slijedom navedenog, prihvaća se
prijedlog gospodarskog subjekta vezano predloženo numeriranje stavki.

GOSPODARSKI SUBJEKT „C“
GRUPA 3. APARAT ZA BLIJEDU STAZU
1. Zahtjev / upit
Pod točkom 1.1. traži se: “Uređaj treba biti električki pogonjen, u 2-kanalnoj Blijeda staza/IVRA izvedbi, s
digitalnim zaslonom na kojem se upravlja potrebnim tlakovima, u rasponu 0-600 mmHg“
Molimo da se prihvati i izmjeni „Uređaj treba biti električki pogonjen, u 2-kanalnoj Blijeda staza/IVRA izvedbi,
s digitalnim zaslonom na kojem se upravlja potrebnim tlakovima, u rasponu 50 i niže do 600 mmHg“ .
Uobičajeno je kod većine aparata da je u postavkama raspon tlaka namješten od 0 - do određene granice a
u stvarnosti počinje od 30,40 mmHg na dalje a 0 predstavlja zaustavljanje rada.
Odgovor:
Odbija se prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom tehnološkog opisa vezano za raspon tlaka.
Obrazloženje: Izuzetno je važno kod ovog uređaja da se kod dvo-kanalnih manžeta tlak u komori koja nije u
"radnom" položaju (tj. na cca 250-300 mmHg), tlak mora moći smanjiti na "0", ili što bliže nuli. Ako u "drugoj
komori" i kod "pražnjenja" zaostane npr. 50-70 mmHg, to je i dalje relatvno znatan pritisak koji doprinosi
ukupnoj nekrozi tkiva ispod te komore, jer ti zahvati traju i do 1h.
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