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 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN 
 

Centrala tel.:  ++385 42 39 30 00      Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395  Mat. br.:03376982 
Ravnatelj tel.:        ++385 42 39 35 00       Zagrebačka banka d.d.                           šifra djel.:  85110 
Telefax: ++385 42 21 32 41  OIB 59638828302 
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Broj: 02/1-2175/2/3-2021. 

Varaždin, 13.08.2021. 

 

 

 

 

 
Predmet: Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 
za predmet nabave: SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI po grupama 
  

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 9. 

stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 

nabavi (Narodne novine broj 101/2017), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku javne nabave robe 

velike vrijednosti, Naručitelj Opća bolnica Varaždin je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske, dana 06.08.2021. godine objavila Poziv na prethodno savjetovanje te Nacrt Dokumentacije o 

nabavi s pripadajućim Troškovnicima grupa predmeta nabave: SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI po 

grupama te pozvala sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi 

s informacijama i dokumentacijom koji  su objavljeni, a koji se odnose na opis predmeta nabave, tehničke 

specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne 

uvjete za izvršenje ugovora.  

Nakon završenog prethodnog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi 

(Narodne novine broj 120/16) te članku 9. stavku 6. i članku 10. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru 

ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), 

Naručitelj Opća bolnica Varaždin je izradila  

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa  

zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 

Naziv i OIB Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, OIB: 59638828302 

Evidencijski broj nabave: 3.102.-21-VV-50 

Predmet nabave: SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI po grupama 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 06.08.2021. godine 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 12.08.2021. godine 

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao 

sastanak. 

 

 

 

I. Meštrovića 1 

42000 Varaždin 

 
 

SVIM ZAINTERESIRANIM  

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

http://www.obv.hr/
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Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:  

 

1. Na primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta koji glasi: 
 
„A1) U točki 23. Način određivanja cijene ponude navodite: 
 
„Cijena lijekova, koji se nalaze na Listama lijekova HZZO-a, definirana je kao promjenjiva, sukladno 
zakonskim odredbama o formiranju cijene lijekova (Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na 
veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko Narodne novine, broj: 155/09., 22/10., 12/14., 69/14., 
22/15. i 84/15.,) svim izmjenama i dopunama odluka o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova HZZO-
a, svim izmjenama i dopunama odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o 
utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a i ostalih propisa). Cijene lijekova usklađuju se sukladno 
objavljenim izmjenama cijena lijekova i to na način da ako su cijene lijekova, koji su predmet ovog postupka, 
na Listama lijekova HZZO-a niže od ugovorenih jediničnih cijena, primjenjivati će se cijene utvrđene na 
Listama lijekova HZZO-a. Isporučitelj je obavezan pisanim putem obavijestiti Naručitelja za koje stavke koje 
grupe i za koji lijek je došlo do promjene cijene na Listi lijekova HZZO-a. Ponuđene cijene i važeće cijene u 
vrijeme trajanja ugovora ne mogu ni u kojem slučaju biti veće od cijena na važećoj Listi lijekova HZZO-a, 
odnosno od cijena koje HZZO prizna naručitelju. Ukoliko se cijena na listi lijekova poveća, ponuditelj ne može 
mijenjati ugovorenu cijenu za vrijeme trajanja ugovora.“ 
 
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) (dalje u tekstu: 
Pravilnik), u članku 6. Način određivanja cijene ponude navodi: 
„(1) Naručitelj u dokumentaciji o nabavi određuje je li cijena ponude promjenjiva ili nepromjenjiva. 
(2) Promjenjiva cijena je cijena koja se tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma 
može mijenjati. 
(3) Ako je cijena ponude promjenjiva, naručitelj mora u dokumentaciji o nabavi odrediti način i uvjete 
izmjene cijene. 
(4) Nepromjenjiva cijena je cijena koja tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma 
ostaje nepromijenjena.“ 
 
Iz navedenih odredbi jasno proizlazi da cijena ponude mora biti određena ili kao promjenjiva ili kao 
nepromjenjiva. 
Naručitelj je u ovoj dokumentaciji o nabavi propisao način promjene cijene na način da je istovremeno 
odredio da je cijena i promjenjiva i nepromjenjiva, jer je u slučaju promjene cijene na Listi lijekova HZZO-a na 
niže ponuditelj obvezan ponuđenu cijenu smanjiti, a u slučaju promjene cijene na listi lijekova HZZO-a na 
više, ponuditelj je dužan ostaviti cijenu nepromijenjenu.  
Takvim određivanjem promjenjivosti cijene naručitelj je povrijedio prethodno navedenu odredbu članka 6. 
Pravilnika. Također, takav način propisivanja dovodi ponuditelja u neravnopravan položaj odnosno 
diskriminira ga se u odnosu na naručitelja kao slabija strana, što je u suprotnosti s člankom 3. ZOO-a. 
Nadalje, članak 200. stavak 1. ZJN 2016 propisuje da dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, 
razumljiva i nedvojbena te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. Stavak 2. istog 
članka propisuje da dokumentacija o nabavi mora omogućiti izračun cijena bez preuzimanja neuobičajenih 
rizika i poduzimanja opsežnih predradnji ponuditelja te podnošenje usporedivih ponuda. 
Obzirom da je naručitelj propisao da je „Cijena lijekova, koji se nalaze na Listama lijekova Hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje, definirana je kao promjenjiva, sukladno zakonskim odredbama o formiranju 
cijene lijekova (Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na Listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
te načinu izvještavanja o njima Narodne novine, broj: 33/19, svim izmjenama i dopunama odluka o 
utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova HZZO-a, svim izmjenama i dopunama odluka o utvrđivanju 
Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a i ostalih 
propisa).“, a po navedenim odredbama se cijena može promijeniti i na više i na niže. 
Slijedom svega navedenog, predlažemo nadopuniti navedenu točku DON način kako slijedi: 
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„Ako se jedinična cijena na Listi lijekova HZZO-a promijeni na više, ponuditelj može uvećati cijenu, ali 
samo za iznos razlike jedinične cijene s nove Liste HZZO u odnosu na jediničnu cijenu koja je bila na Listi 
lijekova HZZO u trenutku dostave ponude.“ 
 
A2) U točki 37. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim 
pravilima navodite:  
„Gospodarski subjekt mora u trenutku potpisivanja ugovora posjedovati, a na eventualni zahtjev naručitelja 
dostaviti važeće Rješenje o dozvoli za promet na veliko medicinskim proizvodima i upisu u očevidnik 
veleprodaja medicinskih proizvoda, izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, za 
gospodarske subjekte sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od 
nadležnog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti 
prometa na veliko lijekova u državi u kojoj ima sjedište. 
Ponuditelj je obvezan prilikom primopredaje predmeta nabave predati Naručitelju sve potrebne dokumente 
na osnovu kojih će se moći izvršiti kvalitativna i kvantitativna primopredaja (jamstveni list, upute za 
uporabu-sigurnost i održavanje na hrvatskom jeziku, i dr. kao što su atesti, certifikati proizvođača, izjavu 
proizvođača o sukladnosti medicinskog proizvoda, potvrdu o sukladnosti prijavljenog tijela za ocjenjivanje 
sukladnosti).“ 
 
Predmet nabave su lijekovi, a u navedenoj točki tražite: Rješenje o dozvoli za promet na veliko medicinskim 
proizvodima i upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda. Molimo da uskladite ovu točku ili 
izbacite iz DON.“ 
 
Naručitelj Opća bolnica Varaždin ne mijenja točku 23. Dokumentacije o nabavi, uz obrazloženje: 
Naručitelj je određujući cijenu postupio sukladno zakonskim propisima i to na način da je cijena određena 
kao promjenjiva, što je u točki 23. Dokumentacije o nabavi jasno i nedvojbeno navedeno. 
Nadalje, sukladno članku 6. stavku 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne 
nabave, određeni su i način i uvjeti izmjene cijene i to na jasan i nedvojben način. 
Smatramo da navedenim odredbama Dokumentacije o nabavi nije dovedeno u pitanje načelo 
ravnopravnosti stranaka obzirom da svaki potencijalni ponuditelj može slobodno odlučiti hoće li podnijeti 
ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi, a ne radi se o situaciji iz Zakona o 
obveznim odnosima kada je jedna strana obvezna sklopiti ugovor. 
 
Naručitelj Opća bolnica Varaždin mijenja točku 37. Dokumentacije o nabavi te ona sada glasi: 
 

 „37. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima:  
 Gospodarski subjekt mora u trenutku potpisivanja ugovora posjedovati, a na eventualni zahtjev 
naručitelja dostaviti važeće Rješenje o dozvoli za promet na veliko lijekovima i upisu u očevidnik 
veleprodaja lijekova, izdanu od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode, za gospodarske subjekte 
sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela u državi 
sjedišta gospodarskog subjekta o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa na veliko lijekova u 
državi u kojoj ima sjedište.“ 
 
2. Na primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta koji glasi: 
 
„Poštovani,  
kao zainteresirani gospodarski subjekt javljamo se sa komentarima na predmetni objavljeni prijedlog 
dokumentacije za nadmetanje.  
 
Grupa H3  
stavka 5. metilprednizolon-sukcinat-natrij ; Amp.250 mg/4 ml – moli se naručitelj da briše stavku iz 
troškovnika zbog prestanka proizvodnje  
 
Grupa H9  
Stavka 1. i 2.  
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Moli se naručitelj da promijeni oblik u „tableta film obložena“ i brisanje pune ATK šifre kako biste omogućili 
ravnopravno i transparentno natjecanje svih sudionika u postupku“ 
 
Naručitelj Opća bolnica Varaždin briše stavku 5. Troškovnika grupe H3 
 
Naručitelj Opća bolnica Varaždin NE mijenja stavke 1. i 2. Troškovnika grupe H9, već u napomenu ispod 
troškovnika upisuje: 
 

MOLIMO PONUDU LIJEKA NA NAVEDENU ATK šifru

Ponuditelj je obavezan popuniti sve stavke u tablici troškovnika označene žutom bojom, kao i tražene podatke koji su navedeni iznad i ispod 

tablice troškovnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

NAPOMENA: 

 
 
3. Na primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta koji glasi: 
 
„Poštovani, 
 
vezano uz objavu Poziva na prethodno savjetovanje, Evidencijski broj nabave: 3.102.-21-VV-50, predmeta 
nabave SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI po grupama, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, 
slobodni smo Vam dostaviti svoje primjedbe i prijedloge vezano uz nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi: 
 
Grupa H2 stavka 7 – s obzirom da je trenutno nestašica lijeka koji se nalazi na Listi lijekova i lijek se 
interventno uvozi, molimo brisanje količine doza iz stupca “Oblik i jačina lijeka“ kako bi svi ponuditelji mogli 
ravnopravno sudjelovati na nadmetanju. 
 
Grupa H8 stavka 1 – s obzirom da je lijek iz interventnog uvoza i različiti proizvođači imaju različita 
pakiranja, molimo da dozvolite nuđenje jačine lijeka 0,25-1mg/1ml 
 
Grupa H3 stavka 5 – molimo izdvajanje stavke u zasebnu grupu, jer dobavljač više nema raspoloživ traženi 
lijek.“ 
 
Naručitelj Opća bolnica Varaždin prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te mijenja stavku 7. 
Troškovnika grupe H2, koja sada glasi: 
 

7. H01BA02 dezmopresin 

rasprš. za 

nos 5 ml 

(0,1 

mg/ml) 

kom 4 4 10 18 

 
Naručitelj Opća bolnica Varaždin prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te mijenja stavku 1. 
Troškovnika grupe H8, koja sada glasi: 
 

1. H10AA02 
tetracosactid 

acetat 

LIO amp. 

0,25mg-

1mg/1ml za 

i.m./i.v. 

primjenu 

kom 20     20 

 
Naručitelj Opća bolnica Varaždin briše stavku 5. Troškovnika grupe H3 
 
Slijedom gore navedenog, Naručitelj će izvršiti potrebne izmjene Dokumentacije o nabavi te provesti 
otvoreni postupak javne nabave SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI po grupama, objavom u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave. 
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Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 11. stavku 1. 

Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 

(Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin ovo Izvješće o provedenom prethodnom 

savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske. 

     Ravnatelj: 
 prim. dr. sc. Nenad Kudelić, dr.med.,v.r. 


