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Na temelju članka 198. stavka 4.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te provedenog prethodnog 

savjetovanja u otvorenom postupku javne nabave za nabavu Cjepivo protiv Hepatitisa B (RDNK), za 

djecu,  za 2019. - 2021. godinu evidencijskog broja nabave EVV 16/18, Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo (OIB 75297532041) dostavlja  

IZVJEŠĆE 

o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

Predmet nabave: Cjepivo protiv Hepatitisa B (RDNK), za djecu, za 2019. - 2021. godinu 

Evidencijski broj nabave: EVV 16/18  

Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti 

Datum objave Poziva na prethodno savjetovanje: Elektronički oglasnik javne nabave 27. srpanj 2018.  

Trajanje prethodnog savjetovanja: od 27. srpnja 2018. godine do 02. kolovoza 2018. godine. 

Na objavljeni prijedlog dokumentacije o nabavi zaprimljen je prijedlog  potencijalnog potencijalnog 

ponuditelja.  Naručitelj je razmotrio prijedloge koje je potencijalni ponuditelj uputio putem 

Elektroničkog oglasnika javne nabave te za ista objavio pojašnjenja. 

Pojašnjenje za porcijenjenu vrijednost nabave: 

Naručitelj navodi da nije u mogućnosti izvršiti korekciju procijenjene vrijednosti nabave budući da je 

pokrenut postupak pribavljanja Suglasnosti o osiguranju financijskih sredstava za nabavu cjepiva 

temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske.  

Pojašnjenje za cijenu ponude: 

Naručitelj navodi da je jedinična cijena bez poreza na dodanu vrijednost nepromjenjena tijekom 

trajanja okvirnog sporazuma. Naručitelj u dokumentaciji o nabavi u točci 1.7 jasno navodi da se 

sklapa se obvezujući okvirni sporazum s jednim (1) gospodarskim subjektom na razdoblje od tri (3) 

godine, u skladu s člankom 147. stavkom 1. i člankom  148. stavkom 1. Zakona te obvezuje na 

sklapanje ugovora o javnoj nabavi sukladno članku 150. i 151. Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj prije 

sklapanja ugovora o javnoj nabavi određuje točnu količinu, rok valjanosti i rok isporuke cjepiva što je 

u pri sklapanju okvirnog sporazuma definirano kao predviđena količina, predviđeni rok valjanosti i 

predviđeni rok isporuke cjepiva.Do promjene cijene  može doći samo u slučaju nestašice cjepiva na 



tržištu kada ponuditelj može ponuditi jednakovrijedno cijepivo uz dokaz naveden u dokumentaciji o 

nabavi uz korekciju cijene prema aktualnoj tržišnoj cijeni uz suglasnost Naručitelja. 

Kriterij odabira 

Omjer cjenovnog kriterija većeg od 90% dopušteno je temeljem članka 284. stavka 5. u kojem se 

navodi da ponder cijene ili troška smije biti veći od 90% u pregovaračkom postupku bez prethodne 

objave poziva na nadmetanje, postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnih sporazuma, postupku 

dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge te u slučaju javne nabave za potrebe obrane i 

sigurnosti. Budući da naručitelj provodi postupak sklapanja ugovora na temelju okvirnih sporazuma, 

primjenio je članak 284. stavak 5. 

Bodovanje cjepiva koje je opskrbljeno odgovarajućim Vaccine vial Monitorom (VVM)  nije 

diskriminacija jer ne isključuje ponude s cjepivima koja nisu opskrbljena VVM-om. Opskrbljenost 

VVM-om  temelji na činjenici da je manji rizik od rasapa cjepiva koje je opremljeno VVM-om u slučaju 

kvara hladnjaka i činjenicom da oprema cjepiva VVM-om dodatno osigurava primjenu cjepiva 

odgovarajuće kvalitete, tj. pruža dodatnu sigurnost da  nije došlo do smanjenja kvalitete zbog 

potencijalno nepravilnog skladištenja i transporta cjepiva. 

Ponuditelj netočno navodi da se VVM koristi isključivo na bočicama te da se tim kriterijem 

diskriminiraju cjepiva koja su pakirana u jednodozne napunjene šprice. VVM se može  staviti i na 

cjepiva koja su pakirana u jednodozne napunjene šprice.  

Radi uvažavanja činjenice da opremanje VVM-m napunjene jednodozne šprice predstavlja veći 

tehnološki zahvat, kao činjenicu da se upotrebom napunjenih šprica ne mora zasebno nabavljati 

šprice, dodali smo punjenje cjepiva u jednodozne šprice spremne za upotrebu kao zasebni kriterij koji 

se boduje. 

Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva 

Naručitelj  prihvaća prijedlog roka za dostavu jamstva na 15 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj 

nabavi. Budući da se radi o složenim postupcima javne nabave naručitelj smatra da je potrebno 

dostaviti jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma.  

Bitni uvjeti okvirnog sporazuma 

Jedinična cjena ponude ostaje bitan uvjet okvirnog sporazuma temeljem dokumentacije o nabavi.  

Naručitelj može izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 

postupka nabave ukoliko su izmjene neovisno o njihovoj novčanoj vrijednosti bile na jasan način 

predviđene u dokumentaciji o nabavi. Naručitelj je dokumentacijom o nabavi u točki 8.9.2. predvidio 

mogućnost  izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja. 

 

 

                                                                                                                               Stručno povjerenstvo   


