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       ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1 

 

Klasa: 333-01/19-01/02 

Broj: 2140-43-01-20-5 

Krapina, 23.01.2020. 

 

POJAŠENJE br. 1 

ISPRAVAK TROŠKOVNIKA 

 

 Na zahtjev gospodarskih subjekata Naručitelj daje sljedeće pojašnjenje u postupku 

jednostavne nabave lijekova evidencijski broj nabave 4/20:  

Grupa 1. 

Pitanje br. 1. 

Stavka 3. "Aminofilin amp. 250 mg/10 ml" – moli se Naručitelj da izmjeni u Troškovniku u 

"Aminofilin amp. 240-250 mg/10 ml" s obzirom da se koristi za istu indikaciju. 

Odgovor br. 1. 

Prihvaća se i ispravlja, tako da stavka nosi naziv "Aminofilin amp. 240-250 mg/10 ml". 

Naručitelj će izmijeniti Troškovnik u tom pogledu. 

Pitanje br. 2. 

Stavak 13. "Fitomenadion amp. 5x10 mg/1ml" – gospodarski subjekt navodi da je traženi lijek 

ekskluziva jedne od veledrogerija te se moli Naručitelj da izbriše stavku. 

Odgovor br. 2. 

Ne prihvaća se zahtjev. Ponuditelji mogu koristiti instrument zajednice ponuditelja ili 

podisporučitelja i na taj način sudjelovati u postupku nabave.  

Pitanje br. 3. 

Stavak 14. "Flumazenil amp. 5x5 ml 0,5 mg" – gospodarski subjekt navodi da je traženi lijek 

ekskluziva jedne od veledrogerija te se moli naručitelj da izbriše stavku. 
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Odgovor br. 3. 

Ne prihvaća se zahtjev. Ponuditelji mogu koristiti instrument zajednice ponuditelja ili 

podisporučitelja i na taj način sudjelovati u postupku nabave.  

Pitanje br. 4. 

Stavak 33. "Midazolam amp. 5x15 mg/ 3ml" – moli se Naručitelj da dopusti nuđenje drugih 

pakiranja lijeka na način da se izmijeni jedinica mjere iz kutija u ampulu. 

Odgovor br. 4. 

Prihvaća se i ispravlja, tako da stavka nosi naziv "Midazolam amp. 15 mg/ 3ml ". Naručitelj 

će izmijeniti Troškovnik u tom pogledu. 

Pitanje br. 5. 

Stavak 37. " Petidin amp. 2 ml/100 mg" – moli se Naručitelj da izbriše navedenu stavku zbog 

globalne defekture. 

Odgovor br. 5. 

Ne prihvaća se zahtjev jer Naručitelj posjeduje informacije drugih zdravstvenih ustanova koje 

i dalje naručuju navedeni lijek bez nekih poteškoća kod isporuke istog. 

Pitanje br. 6. 

Stavak 43. "Ranitidin ampule 50 mg/2ml" – moli se naručitelj da izbriše navedenu stavku 

zbog globalne defekture. 

Odgovor br. 6. 

Ne prihvaća se zahtjev jer Naručitelj posjeduje informacije drugih zdravstvenih ustanova koje 

i dalje naručuju navedeni lijek bez nekih poteškoća kod isporuke istog. 

Pitanje br. 7. 

Stavak 44. "Rokuronij bromid 5 ml 10 mg/ml" – gospodarski subjekt navodi da je traženi lijek 

ekskluziva jedne od veledrogerija te se moli Naručitelj da izbriše stavku. 

Odgovor br. 7. 

Ne prihvaća se zahtjev. Ponuditelji mogu koristiti instrument zajednice ponuditelja ili 

podisporučitelja i na taj način sudjelovati u postupku nabave.  

Pitanje br. 8. 

Stavak 48. "Tramadol supp. 5x100 mg" – moli se Naručitelj da izbriše navedenu stavku s 

obzirom da se traženi lijek više ne može nabaviti. 
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Odgovor br. 8. 

Prihvaća se i briše iz Troškovnika. 

Pitanje br. 9. 

Stavak 49. " Trospij amp. 50x5ml" – moli se naručitelj da izbriše navedenu stavku s obzirom 

da je za traženi lijek na stranicama agencije za lijekove Halmed objavljen trajni prekid 

opskrbe. 

Odgovor br. 9. 

Prihvaća se. Naručitelj će izmijeniti Troškovnik u tom pogledu, tako da se kod stavke 20. 

povećava tražena količina kako je navedeno u izmjeni Troškovnika. 

Grupa 2. 

Pitanje br. 10. 

Stavak 9. "Chloramphenicol 1%, 5g, mast za oči" – traženi lijek više se ne može nabaviti 

temeljem navedenog moli se Naručitelj da isti izbriše iz Troškovnika. 

Odgovor br. 10. 

Prihvaća se zahtjev. Naručitelj će izmijeniti Troškovnik u tom pogledu. 

Pitanje br. 11. 

Stavak 26. (nakon izmjena 25.) "Ipratropijev bromid/salbutamol 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, 

otopina za atomizator" – moli se Naručitelj da pojasni kako se izražava cijena s obzirom da se 

navedeni lijek prodaje kao pakiranje od 60 ampula, a u troškovniku se navodi količina od 40 

ampula. 

Odgovor br. 11. 

Prihvaća se, Naručitelj će izmijeniti Troškovnik u tom pogledu. 

Pitanje br. 12. 

Stavak 31. (nakon izmjena 30.) "Oxybuprocain 0,4% kapi za oči 10 ml" – moli se Naručitelj 

da navedenu stavku izdvoji iz Troškovnika budući da je u ekskluzivnoj distribuciji određene 

veledrogerije. 

Odgovor br. 12. 

Ne prihvaća se zahtjev. Ponuditelji mogu koristiti instrument zajednice ponuditelja ili 

podisporučitelja i na taj način sudjelovati u postupku nabave.  
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OBAVIJEST O IZMJENI TROŠKOVNIKA I UČITANJU KORIGIRANOG TROŠKOVNIKA 

Dana 23. siječnja 2020. godine učitan je putem web-a Naručitelja korigirani Troškovnik, 

prema gore navedenim odgovorima Naručitelja na upite gospodarskih subjekata i stavu samog 

Naručitelja. 

Izmjene u Troškovniku smatraju se po njihovoj važnosti zanemarivim za pripremu i dostavu 

ponuda te sukladno navedenom Naručitelj nije u obvezi produljenja roka za dostavu ponuda. 

 

   Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave 


