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Opća bolnica Varaždin objavljuje: 

  

I. IZMJENU POZIVA I DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU POSTUPKA 

JEDNOSTAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:  

SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 

  

 

Na upit gospodarskog subjekta koji glasi: 

 

„     

Molim Vas da se dozvoli umjesto označavanja odjeće naljepnicom dozvoli označavanje odjeće 

otiskom u tehnici sitotiska, koja je puno kvalitetnija i postojanija od naljepnica. 

Naime,naljepnica koju tražite je  kod testiranja prošla   pranje na 95 stupnjeva , ali kroz određeni 

broj pranja  svjedno dolazi do pucanja,oštečivanja i promjene nijanse naljepnice,dok se tehnikom 

sitotiska svaki otisak fiksira u komori na 180 stupnjeva te postaje trajan. „ 

 

 

 Naručitelj Opća bolnica Varaždin, mijenja Poziv i DZPPJN, na sljedeći način: 

 

Mijenja se točka 6. i sada glasi: 

 

„  

Predmet nabave je Službena radna i zaštitna odjeća i obuća za zdravstvene i nezdravstvene 

djelatnike.  

Opis i količina predmeta nabave nalaze se u Troškovniku, kao Prilogu 2. ovoj Dokumentaciji. Nije 

dopušteno mijenjati izvorni tekst Troškovnika, kao niti ispravljati, niti dodavati stupce, niti na bilo 

koji način mijenjati sadržaj Dokumentacije ni Troškovnika. 

 

NAPOMENA: Umjesto naljepnicom za označavanje rublja, termo ispis po želji kupca, kako piše ispod 

Troškovnika predmeta nabave, odjeća može biti označene i trajnim otiskom u tehnici sitotiska otpornim 

na temperaturu pranja od 95 stupnjeva. 

„ 
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 Ostali dijelovi Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka jednostavne nabave za 

predmet nabave: službena radna i zaštitna odjeća i obuća ostaju nepromijenjeni. 

 Stoga molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da uvaže ovu I Izmjenu Poziva i 

Dokumentacije za provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave: Službena radna i 

zaštitna odjeća i obuća. 

 

 

 

       

            

         Ravnatelj: 

         Nenad Kudelić, dr.med. 


