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Klinička bolnica Dubrava  

Avenija Gojka Šuška 6 

10000 Zagreb 

 

 

URBROJ: 37-224/22-3/2 

Zagreb, 21.02.2023. 

 

 

- SVIM ZAINTERESIRANIM  

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

- STRUČNOJ JAVNOSTI 

 

PREDMET: Zapisnik/Izvješće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka 

zajedničke javne nabave Potrošni materijal za neurologiju 

 

 

Zajednički naručitelj/središnje tijelo Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6 

temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-

09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-

01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.) donesenih od strane ministra 

zdravstva priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za Potrošni materijal 

za neurologiju. 

 

S ciljem istraživanja tržišta zajednički naručitelj/središnje tijelo Klinička bolnica Dubrava, 

Avenija Gojka Šuška 6 objavio je javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke 

javne nabave – tehničke konzultacije u sklopu kojih je na dana 09. veljače 2023. godine održan 

sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i stručnom javnošću.  

 

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresiranih 

gospodarskih subjekata: 

1. Predstavnik društva BioElektronika d.o.o.; 

2. Predstavnik društva Pamel d.o.o.;  

3. Predstavnici društva Tehnomedika d.o.o.;  

4. Predstavnica društva Medial d.o.o.;  

5. Predstavnica KBC Zagreb;  

6. Predstavnik Klinike za dječje bolesti Klaićeva. 

 

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresirane stručne 

javnosti: 

1. Predstavnici Kliničke bolnice Dubrava   

2. Predstavnik Kliničkog bolničkog centra Zagreb 

3. Predstavnik Kliničkog bolničkog centra Split  

4. Predstavnik Kliničkog bolničkog centra sestre Milosrdnice 

 

      Zajednički naručitelj/središnje tijelo zaprimio je zaključno s danom održavanja sastanka 

pisane prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija kako slijedi: 
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1. Pitanje/Prijedlog: Predstavnik društva Bioelektronika d.o.o. predlaže uvrštavanje novih 

artikala unutar postojeće grupe predmeta nabave 6. te izmjenu opisa stavaka 1-6,16-27. 

 

    Odgovor: Članovi stručnog povjerenstva prihvaćaju zahtjeve gospodarskog subjekta. 

 

 

2. Pitanje/Prijedlog: Predstavnik društva Tehnomedika d.o.o. predlaže uvrštavanje nove grupe 

predmeta nabave. 

    Odgovor: Članovi stručnog povjerenstva prihvaćaju zahtjev gospodarskog subjekta. 

 

 

3. Pitanje/Prijedlog: Predstavnik Klinike za dječje bolesti Klaićeva predlaže uvrštavanje novih 

artikala. 

    Odgovor: Članovi stručnog povjerenstva prihvaćaju zahtjev gospodarskog subjekta. 

 

 

4. Pitanje/Prijedlog: Predstavnik društva Pamel d.o.o. predlaže izdvajanje kapa i gelova u 

zasebnu grupu predmeta nabave. 

    Odgovor: Članovi stručnog povjerenstva prihvaćaju zahtjev gospodarskog subjekta za 

izdvajanjem kapa te odbijaju izdvajane gelova. 

 

 

5. Pitanje/Prijedlog: Predstavnik Kliničkog bolničkog centra Zagreb predlaže izmjenu/dopunu 

opisa stavaka u grupi predmeta nabave 1, 2, 3, 4, 5 i 10 te brisanje stavki 18  i 19 iz grupe 

predmet nabave 3 jer se isti više ne koriste. 

    Odgovor: Članovi stručnog povjerenstva prihvaćaju zahtjev gospodarskog subjekta. 

 

 

 

Ovaj se Zapisnik/Izvješće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku kao 

i neposredno na sastanku te odgovorima na iste javno objavljuje na web stranici Ministarstva 

zdravstva, Ksaver 20a, a kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke 

nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 

 

 
STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU                                                                                             

 


