
 

 
 

 
REPU BLIKA HRVATS KA  
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
STRUČNO POVJERENSTVO  
ZA JAVNU NABAVU  
KLASA: 500-01/18-01/17 
URBROJ: 2125/1-12-20-24 
Gospić, 4. kolovoza 2020. godine
 
 
Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.,
tekstu ZJN 2016)), članka 9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru nabave, prethodnom 
savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), javni naručitelj 
Ličko – senjska županija, nakon objavljenog prethodnog savjeto
gospodarskim subjektima na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) 
https://eojn.nn.hr/Oglasnik za predmet nabave 
medicinsko tehničke opreme, evidencijski broj nabav
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODOM SAVJETOVANJU

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

NAZIV NARUČITELJA  

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE  

PREDMET NABAVE  

DATUM POČETKA PRETHODNOG 
SAVJETOVANJA  
DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG 
SAVJETOVANJA  

NAVOD DA LI JE TIJEKOM 
PRETHODNOG SAVJETOVANJA 
NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK SA 
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 
SUBJETIMA  

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA 
NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE

(prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA

 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je 
Digitalni RTG uređaj, Naručitelj 
min. 90 kHz“. 
Vrijednost frekvencije RTG generatora nema nikakvog utjecaja na krajnju kvalitetu rada RTG 
generatora. Viša vrijednost kHz u konačnici može doprinijeti višem elektromagnetskom z
unutar prostorije za snimanje što nije poželjno za pacijente, kao ni za zdravstvene djelatnike koji 

odine 

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.,
9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru nabave, prethodnom 

savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), javni naručitelj 
senjska županija, nakon objavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) 
za predmet nabave dijagnostičko-terapijske

, evidencijski broj nabave: 2/20JN, objavljuje 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

Ličko-senjska županija  
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić 
OIB: 40774389207 

 2/20JN 
Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale 
medicinsko tehničke opreme – po grupama 
Naručitelj je na stranicama EOJN-a objavio nacrt 
Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije 
4 grupe predmeta nabave i troškovnike za sve 
predmeta nabave.  

DATUM POČETKA PRETHODNOG 
10.lipnja 2020. godine  

DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG 
18.lipnja 2020. godine 

PRETHODNOG SAVJETOVANJA 
NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK SA 

ARSKIM 

 
Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije 
održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima.  

 
 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA 
NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 1.

ihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (1) 
odarski subjekt uputio je primjedbu:  U tehničkoj specifikaciji 

Digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.1.5. sljedeće: „1.1.5. Frekvencija generatora 

Vrijednost frekvencije RTG generatora nema nikakvog utjecaja na krajnju kvalitetu rada RTG 
generatora. Viša vrijednost kHz u konačnici može doprinijeti višem elektromagnetskom z
unutar prostorije za snimanje što nije poželjno za pacijente, kao ni za zdravstvene djelatnike koji 

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16., dalje u 
9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru nabave, prethodnom 

savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), javni naručitelj 
vanja sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) 
terapijske opreme i ostale 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODOM SAVJETOVANJU 
 

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić  

terapijske opreme i ostale 
po grupama – 4 grupe. 

a objavio nacrt 
Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije za sve 

i troškovnike za sve 4 grupe 

Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije 
održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA I ODGOVORI 
GRUPU 1. 

ihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se) 

 
U tehničkoj specifikaciji – grupa 1 – 

traži pod točkom 1.1.5. sljedeće: „1.1.5. Frekvencija generatora 

Vrijednost frekvencije RTG generatora nema nikakvog utjecaja na krajnju kvalitetu rada RTG 
generatora. Viša vrijednost kHz u konačnici može doprinijeti višem elektromagnetskom zračenju 
unutar prostorije za snimanje što nije poželjno za pacijente, kao ni za zdravstvene djelatnike koji 



borave unutar prostora za snimanje duži vremenski period.  
kHz kao jedinica ima marketinšku ulogu u „zaključavanju“ tehničkih specifikacija i protežiranju 
točno određenog gospodarskog subjekta, u ovom slučaju Siemens Healtcare d.o.o. s modelom 
MultixImpact, što je suprotno direktivama EU kao i Zakonu o javnoj nabavi. Napominjemo da ne 
tražimo promjenu ekspozicijski parametara RTG generatora kao najvažnijih stavki za dobivanje 
kvalitetne slike, dapače uređaj koji bi ponudili ima 80kW generator maksimalne vrijednosti struje 
od 1000 mA i 800mAs-a. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste 
diskriminirali niti jednog svjetski renomirano  ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja 
većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakon o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni 
cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.1.5. Frekvencija generatora min. 50 kHz“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (1) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređajpod točkom 1.1.5.  „Frekvencija 
generatora min. 90 kHz“ mijenja se i glasi  „Frekvencija generatora min. 50 kHz“ 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (2) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.2. sljedeće: „ 1.2. PODNO MONTIRAN NOSAČ 
RTG CIJEVI S KOLIMATOROM“.  Kako bi se omogućilo nuđenje bolje varijante, koja omogućava veću 
manipulaciju oko samoga stola (pacijenti u kolicima, na pokretnom krevetu, polutraumatizirani 
pacijenti), veću tranverzalnu i longitudinalnu porkivenost kao i veći raspon pretraga tražimo da se 
omogući uz podno i nuđenje stropno montiranog nosača RTG cijevi s kolimatorom. S obzirom na 
iznos kojim naručitelj raspolaže, logično bi bilo da nabavlja stropno montirani nosač RTG cijevi, jer 
se podno montirani nosač RTG cijevi nabavlja u slučajevima kada budžet ne dozvoljava nabavu 
boljeg tehničko-tehnološkog rješenja. Prihvaćanjem navedene izmjene bi se izbjegla i sumnja u 
pogodovanje ponuditelju Siemens Healthcare d.o.o. s modelom MultixImpact koji ima podno 
montiran nosač RTG cijevi s kolimatorom. Također , prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom 
obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi 
prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i 
trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.2. PODNO ILI STROPNO MONTIRAN NOSAČ RTG CIJEVI S KOLIMATOROM“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (2) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  

Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga, kako po izvedbi, tako i po  
montaži, te načinu korištenja uređaja. Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno 
opisao tražene tehničke karakteristike uređaja, a dodatno je provjerio jesu li se stvorili uvjeti 
nuđenja od strane više proizvođača, kako bi se poštovale sve odredbe Zakona o javnoj nabavi o 
transparentnosti i zaštiti tržišnog natjecanja. 
Dodatno, u pogledu prostornih mogućnosti RTG snimaone Doma zdravlja Otočac, zbog 
ograničene visine i načina izvedbe stropa, uvjeti za montažu stropnog modela uređaja su znatno 
otežani. Konfiguracija uređaja s traženim izmjenama bi zahtijevala utrošak vrlo značajnih 
financijskih i vremenskih resursa oko građevinske pripreme prostora, što bi povećalo cijenu 
nabave uređaja iznad planiranih financijskih sredstava za predmetnu nabavu. Stoga se navedeni 
zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (3) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: :  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.2.3. sljedeće: „1.2.3. Najniža visina centralnog 
snopa max. 35 cm“.  Tražimo minimalnu izmjenu navedene tehničke specifikacije od samo 5 cm. 
Funkcionalno i dijagnostički nema nikakvog opravdanja ograničavati najnižu visinu centralnog 
snopa na max. 35 cm jer je ista za obavljanje pretrage usko povezana s najnižom visinom 
centralnog sklopa vertikalnog stativa, a koji je kod većine svjetski renomiranih proizvođača viši od 
35 cm. Također jedina pretraga gdje bi se moglo koristiti navedena visina jest kod snimki koljena ili 



nožnih zglobova pod opterećenjem. Za snimke koljena je visina od 40 cm apsolutno dovoljna dok 
kod snimke nožnih zglobova nije dovoljna niti najniža visina od 35 cm te je potrebno korištenje 
klupice kod apsolutno svih proizvođača. Također, alternativa je snimka na stolu gdje je potpuno 
irelevantno najniža visina centralnog snopa. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku 
ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi 
prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i 
trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.2.3. Najniža visina centralnog sklopa max. 40 cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (3) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.2.3.  „Najniža 
visina centralnog snopa max. 35 cm“ mijenja se i glasi  „Najniža visina centralnog snopa max. 40 
cm“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (4) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: :  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.2.5. i 1.2.6.  sljedeće:  
„1.2.5. Rotacija nosača RTG cijevi min. ± 180°  
  1.2.6.Rotacija RTG cijevi min. ±140°“ 
Molimo Naručitelja pojašnjenje i nadopunu s obzirom da nije naveo pod točkama 1.2.5. i 1.2.6. na 
koju rotaciju misli pod kojom točkom? Napominjemo da kod rotacije RTG cijevi postoji rotacija oko 
vertikalne i horizontalne osi. Također, ukoliko je Naručitelj pod točkom 1.2.6. mislio na rotaciju 
RTG cijevi oko horizontalne osi napominjemo da različiti proizvođači imaju različitu rotaciju u 
svakom od smjerova, pa tako uređaj koji nudimo ima rotaciju +120/-180° što je u ukupnom 
rasponu 20° više od zahtijevanog. Sukladno navedenom, predlažemo Naručitelju da pod točkom 
1.2.6. navede ukupnu rotaciju kojom neće diskriminirati proizvođače koji imaju različite rotacije u 
pojedinom smjeru, a ukupno imaju veću rotaciju od zahtijevane. Prihvaćanjem navedene izmjene u 
niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, 
omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj 
nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.2.5. Rotacija nosača RTG cijevi oko vertikalne osi min. ± 180° 
  1.2.6. Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min.  ± 180° ili min. 280°“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (4) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
 
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: 
-pod točkom 1.2.5.  „Rotacija nosača RTG cijevi min. ± 180°“ mijenja se i glasi  „Rotacija nosača 
RTG cijevi oko vertikalne osi min. ± 180°“ 
- pod točkom 1.2.6. „Rotacija RTG cijevi min. ±140°“ mijenja se i glasi Rotacija RTG cijevi oko 
horizontalne osi min.  ± 140°“ 
Međutim, dio zahtjeva gospodarskog subjekta koji nalaže izmjenu definicije točke 1.2.6. se ne 
prihvaća. Zbog specifičnih vrsta pretraga i pozicioniranja pacijenata, Naručitelj je u 
dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike uređaja. Stoga se 
navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (5) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: :  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.2.7.  sljedeće:  
„1.2.7. Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 10"; s prikazom  
rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje 
radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa; 
mijenjanje orijentacije iz tzv. "portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTG 
cijevi“ 
Tražimo minimalnu izmjenu veličine integriranog ekrana u boji osjetljivog na dodir na kućištu 



cijevi s min. 10“ na min 8,4“. Navedenom izmjenom od sveg 1,6“ u niti jednom obliku ne  biste 
utjecali na funkcionalnost niti dijagnostičke mogućnosti zahtijevanog RTG uređaja, a omogućili bi 
prisustvovanjem većem broju ponuđača ovom natječaju, te bi time pokazali poštivanje Zakona o 
javnoj nabavi što bi trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. Također, napominjemo da 
mijenjanje orijentacije iz tzv. „portrait“ u „landscape“ položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTg 
cijevi nije moguća, odnosno nema svrhe jer Naručitelj nabavlja dva detektora 43x43 cm (1.5.1. 
veličina aktivnog polja detektora min. 420 mm x 420 mm) kod kojih nema mijenjanja orijentacije 
jer ista nema nikakve svrhe. „Portrait“ u „Landscape“ orijentacija ima smisla samo kad se za stol 
nabavlja detektor dimenzija 35x43 cm. 
TRAŽENA IZMJENA:  
„1.2.7. Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 8.4"; s prikazom  
rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje 
radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa“ 
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (5) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.2.7.  „Integrirani 
ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 10"; s prikazom  rotacije cijevi; SID 
udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje radnog mjesta: pacijent 
stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa; mijenjanje orijentacije iz tzv. 
"portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o rotaciji RTG cijevi“ mijenja se i glasi  
„Integrirani ekran u boji osjetljiv na dodir na kućištu cijevi, dijagonale min. 8,4"; s prikazom  
rotacije cijevi; SID udaljenosti; modifikacija: kV, mAs, ms, prikaz imena pacijenta; selektiranje 
radnog mjesta: pacijent stol, vertikalni stativ ili slobodna ekspozicija; odabir organ programa; 
mijenjanje orijentacije ekrana iz tzv. "portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o 
rotaciji RTG cijevi“ 
Međutim zahtjev za brisanjem mijenjanja orijentacije se ne prihvaća. Navedeno mijenjanje 
orijentacije odnosi se na prikaz navedenog ekrana, ne detektora ili slike. Neophodno je 
zakretanje, odnosno mijenjanje orijentacije prikaza parametara na ekranu, obzirom na položaj, 
odnosno zakretanje kućišta RTG cijevi. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (6) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: :  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.4.6.  sljedeće: 
„1.4.6. Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 26 cm“ 
Tražimo minimalnu izmjenu transverzalnog pomaka gornje ploče stola s min. 26 na min. 25 cm. 
Navedenom izmjenom od svega 1 cm u niti jednom obliku ne biste utjecali na funkcionalnost niti 
dijagnostičke mogućnosti zahtijevanog RTG uređaja, a omogućili bi prisustvovanje većem broju 
ponuđača ovom Natječaju, te bi time pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi trebao biti 
osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 25 cm" 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (6) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.4.6.  „Transverzalni 
pomak gornje ploče stola min. 26 cm“ mijenja se i glasi  „Transverzalni pomak gornje ploče stola 
min. 25 cm“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (7) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: :  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.4.10.  sljedeće: 
„1.4.10. Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm“ 
Tražimo minimalnu izmjenu longitudinalnog pomaka nosača kazete s min. 50 na min. 40 cm. 
Napominjemo da uređaj koji nudimo može zadovoljiti zahtjeve pod točkom 1.4.12. i 1.4.13. te je 
funkcionalno i dijagnostički potpuno nevažno da li se navedene zahtjeve može zadovoljiti s 
longitudinalnim pomakom nosača kazete s 50 ili 40 cm, a longitudinalni pomak nosača kazete služi 
isključivo zadovoljavanju navedenih točaka tehničke specifikacije, brojčano ograničavanje 



longitudinalnog pomaka je samo „marketinška“ vrijednost koja služi „zaključavanju“ specifikacije i 
protežiranju ponuditelja Siemens Healthcare d.o.o. s modelom MultixImpact što je suprotno 
direktivama EU kao i Zakonu o javnoj nabavi. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku 
ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi 
prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i 
trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.4.10. Longitudinalni pomak nosača kazete min. 40 cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (7) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.4.10.  
„Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm“ mijenja se i glasi  „Longitudinalni pomak 
nosača kazete min. 40 cm“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (8) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: :  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.4.14.  sljedeće: 
„1.4.14. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu“ 
S obzirom da različiti proizvođači koriste različita tehnološka rješenja za punjenje baterije 
detektora molimo Naručitelja da omogući uz zahtijevano automatsko punjenje baterije bežičnog 
detektora dok se detektor nalazi u stolu ili mogućnost punjenja putem punjača baterije bežičnog 
detektora s min. 2 dodatne baterije čija izmjena traje svega nekoliko sekundi. Napominjemo da i 
sam Naručitelj zahtjeva pod točkom 1.5.9. punjač baterije bežičnog detektora i 1.5.10. min. 2 
baterije za bežični digitalni ravni detektor čime jedan način punjenja isključuje drugi. 
Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski 
renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi 
pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.4.14. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu ili Punjač 
baterija bežičnog detektora s min. 2 baterije“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (8) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može 
zadovoljiti, ovisno o modelu uređaja koji je spreman ponuditi. Navedena karakteristika bitna je 
za pouzdanost, funkcionalnost i sigurnost rada uređaja. Stoga se navedeni zahtjev odbija.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (9) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: :  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.5.1.  sljedeće: 
„1.5.1 Veličina aktivnog polja detektora min. 420mm x 420mm“ 
Tražimo minimalnu izmjenu tehničke specifikacije za samo 5 mm u jednoj ravnini. Ravni detektor 
koji planiramo ponuditi ima aktivnu površinu i veću od zahtijevane (426mm x 415mm) uz 
minimalnu razliku od zahtjevanu za svega 5 mm u jednoj ravnini. Napominjemo da se za 
dijagnostički pregled slike gleda ukupna površina aktivnog polja koja se dobiva umnoškom obaju 
ravnina, a ne dužina samo jedne ravnine. Takođe, detektor koji nudima ima višestruko više piksela 
(3408x3320) od zahtjevanih 2800x2800 pod točkom 1.5.2. čime u navedenom aktivnom polju 
ostvaruje veću količinu piksela omogućava dobivanje puno kvalitetnije dijagnsotičke slike, kao što 
je to slučaj i kod TV-a, monitora, mob. I slično gdje veća količina piksela na podjednako velikoj 
površini omogućava dobivanje kvalitetnije slike. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom 
obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi 
prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i 
trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.5.1. Veličina aktivnog polja detektora min. 420mm x 415mm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (9) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  



Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.5.1.  „Veličina 
aktivnog polja detektora min. 420mm x 420mm“ mijenja se i glasi  „Veličina aktivnog polja 
detektora min. 420mm x 415mm“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (10) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  U tehničkoj specifikaciji – grupi 1 – 
digitalni RTG uređaj, Naručitelj traži pod točkom 1.9.3.  sljedeće: 
„1.9.3. Brzina snimanja min. 36 CD/h, 15 DVD/h“ 
Tražimo minimalnu izmjenu brzine snimanja s 15 na 14 DVD/h što je zanemariva razlika. 
Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski 
renomiranog ponuđača RTG uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi 
pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.9.3. Brzina snimanja min. 36 CD/h, 14 DVD/h“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (10) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.9.3.  „Brzina 
snimanja min. 36 CD/h, 15 DVD/h“ mijenja se i glasi  „Brzina snimanja min. 30 CD/h, 14 DVD/h. 
Zbog primjedbi i prijedloga većeg broja ponuditelja po pitanju točke 1.9.3. tehničkih 
specifikacija, usvaja se prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenu brzine snimanja s 15 na 14 
DVD/h, uz napomenu da po osnovu drugih prijedloga koji će biti navedeni kasnije u izvješću 
mijenjamo i brzinu snimanja s 36 na 30 CD/h. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
 ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (11) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:Naručitelj pod točkom 6.8. Kriterije za 
odabir ponude za grupu 1., pod 2 Dodatne tehničke karakteristike (DK) zahtjeva među ostalim i 
1.5.4. Veličina piksela jednaka ili manja od 139 µm 15 bodova. Predlažemo s obzirom da najbolji 
digitalni ravni detektori na tržištu imaju vrijednost i manju od 130 µm da Naručitelj zahtijeva 
Veličina piksela manja od 139 µm15 bodova. Na ovaj način neće pogodovati ponuditelju koji ima 
lošiju vrijednost mikrona, a dodatno će vrednovati vrijednost koja direktno utječe na veličinu 
piksela odnosno kvalitetu dobivene dijagnostičke slike, kao i dobivanje kvalitetnijeg detektora od 
zahtijevanog u osnovnoj specifikaciji 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (11) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je tehničku specifikaciju i dodatne tehničke karakteristike opisao na način da omogući 
sudjelovanje što većem broju gospodarskih subjekata, pri tom uvažavajući vlastite potrebe i 
mogućnosti. Bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika u trenutačnim okvirima ne sprječava 
nuđenje detektora s veličinom piksela od 130 µm ili manjom. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (12) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.1.4 „mAs u minimalnom raspon od 0.5 
do 600 mAs“. 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja  predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.1.4. mAs u minimalnom raspon od 0.5 do 500 mAs“  

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (12) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može 
zadovoljiti, ovisno o modelu generatora koji se nudi. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 
 



TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (13) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.1.5. „Frekvencija generatora min. 90 
kHz“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.1.5. Frekvencija generatora min. 90 kHz ili koeficijent varijacije: kV <0.005 i mAs<0.01“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (13) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može 
zadovoljiti. Tražena izmjena je potpuno drukčija tehnička karakteristika koja nema veze s 
frekvencijom generatora. Tražena izmjena, odnosno koeficijent varijacije, jest zakonski 
određena karakteristika i obaveza koju prilikom puštanja uređaja u rad mora mjerenjima 
potvrditi tvrtka ovlaštena za isto. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (14) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 1.2.1 „Longitudinalni pomak min. 220 
cm“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.2.1 Longitudinalni pomak min. 210 cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (14) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može 
zadovoljiti, ovisno o modelu stola koji je spreman ponuditi. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (15) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.2.3. „Najniža visina centralnog snopa 
max. 35 cm“. 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.2.3. Najniža visina centralnog snopa maks. 40 cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (15) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Odgovor isti kao i kod Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (3). 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (16) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.2.6. „Rotacija RTG cijevi min. ±140º“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 



TRAŽENA IZMJENE: 
„1.2.6. Rotacija RTG cijevi min. ±135º“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (16) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika. Rotacija RTG cijevi bitna je radi 
mogućnosti pozicioniranja cijevi u položaje potrebne kod pojedinih pretraga. Stoga se navedeni 
zahtjev odbija. 
Pod Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (4) djelomično je nadopunjena i pojašnjena 
tehnička specifikacija koja je predmet ovog upita. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (17) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.4.1. „Dimenzije stola min. 80 x 230 cm 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.4.1. Dimenzije stola min. 80 x 220 cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (17) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može 
zadovoljiti, ovisno o modelu stola koji je spreman ponuditi. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (18) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.4.6. „Transverzalni pomak gornje ploče 
stola min. 26 cm“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.4.6. Transverzalni pomak gornje ploče stola min. 25cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (18) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Odgovor isti kao i kod Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (6). 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (19) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.4.10. „Longitudinalni pomak nosača 
kazete min. 50 cm“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.4.10. Longitudinalni pomak nosača kazete min. 29 cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (19) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može 
zadovoljiti, ovisno o modelu stola koji je spreman ponuditi. Traženom izmjenom redukcija 
pomaka nosača kazete umanjila bi se za 21 cm, odnosno za gotovo 40%. Naručitelj smatra da 
tražena izmjena nikako ne može ući u navod "minimalne izmjene", a pogotovo da se time "neće 
izgubiti na kvaliteti kliničke primjene". Stoga se navedeni zahtjev odbija. 



TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (20) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.4.14. „Automatsko punjenje baterije 
bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.4.14. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u stolu ili isporuka 
min. 3 baterije za detektor“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (20) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može 
zadovoljiti, ovisno o modelu uređaja koji je spreman ponuditi. Navedena karakteristika bitna je 
za pouzdanost, funkcionalnost i sigurnost rada uređaja. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (21) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.6.7. „Automatsko punjenje baterije 
bežičnog detektora dok se detektor nalazi u vertikalnom stativu“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač RTG uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke karakteristike. 
Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na kvaliteti kliničke 
primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima RTG uređaja na 
objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.6.7. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u vertikalnom 
stativu ili isporuka min. 3 baterije za detektor“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (21) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika koju svaki renomirani proizvođač može 
zadovoljiti, ovisno o modelu uređaja koji je spreman ponuditi. Navedena karakteristika bitna je 
za pouzdanost, funkcionalnost i sigurnost rada uređaja. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (22) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U DON je u točki 2.4. Tehničke 
specifikacije navedeno sljedeće: 
„Iz dostavljene dokumentacije (npr. opisa, fotografija, kataloga, izjava proizvođača ili ovlaštenog 
predstavnika zastupnika u EU, potvrda nadležnih instituta za kontrolu kvalitete ili agencija 
priznate stručnosti) mora biti nedvojbeno potvrđeno da ponuđeni predmeti nabave odgovaraju 
propisanim tehničkim specifikacijama. Ponuditelji nabrojanim dokaznim sredstvima jasno i 
nedvojbeno moraju dokazati svaku traženu točku minimalne tehničke specifikacije.“ 
Predlažemo promjenu ovog dijela dokumentacije i to na način da su ponuditelji obvezni dokazati 
tražene tehničke karakteristike katalozima, prospektima ili uputama za korištenje uređaja, a 
stavke koje u njima nisu vidljive mogu dokazati izjavom proizvođača ili ovlaštenog predstavnika 
zastupnika u EU. Na ovaj način bi onemogućili da se sve tražene tehničke karakteristike potvrde 
samo izjavom bez detaljnog uvida u katalog ponuđenog uređaja, a čime bi se podigla 
transparentnost postupka javne nabave. 
S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog dijela dokumentacija i to na sljedeći način: 
„Iz dostavljene dokumentacije (katalog, prospekt ili uputa za korištenje uređaja) mora biti ne 
dvojbeno potvrđeno da ponuđeni predmeti nabave odgovaraju propisanim tehničkim 
specifikacijama. Ponuditelji nabrojanim dokaznim sredstvima jasno i nedvojbeno moraju dokazati 
svaku traženu točku minimalne tehničke specifikacije. Iznimno, za stavke koje nisu vidljive iz 
kataloga, prospekta ili uputa za korištenje uređaja ponuditelj dostavlja izjavu proizvođača ili 
ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU kojom se potvrđuje da ponuđeni predmet nabave 



odgovara navedenom u specifikaciji. Na izjavi mora biti naznačeno ime i prezime, funkcija te 
detaljni kontakt podaci ovlaštene odgovorne osobe proizvođača koja potpisuje i pečatom ovjerava 
izjavu.“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (22) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Dokumentacije o nabavi: pod točkom 2.4. Tehničke specifikacije  „Iz dostavljene 
dokumentacije (npr. opisa, fotografija, kataloga, izjava proizvođača ili ovlaštenog predstavnika 
zastupnika u EU, potvrda nadležnih instituta za kontrolu kvalitete ili agencija priznate stručnosti) 
mora biti nedvojbeno potvrđeno da ponuđeni predmeti nabave odgovaraju propisanim tehničkim 
specifikacijama. Ponuditelji nabrojanim dokaznim sredstvima jasno i nedvojbeno moraju dokazati 
svaku traženu točku minimalne tehničke specifikacije“ mijenja se i glasi  „Iz dostavljene 
dokumentacije (katalog, prospekt ili uputa za korištenje uređaja) mora biti ne dvojbeno potvrđeno 
da ponuđeni predmeti nabave odgovaraju propisanim tehničkim specifikacijama. Ponuditelji 
nabrojanim dokaznim sredstvima jasno i nedvojbeno moraju dokazati svaku traženu točku 
minimalne tehničke specifikacije. Iznimno, za stavke koje nisu vidljive iz kataloga, prospekta ili 
uputa za korištenje uređaja ponuditelj dostavlja izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika 
proizvođača za EU kojom se potvrđuje da ponuđeni predmet nabave odgovara navedenom u 
specifikaciji. Na izjavi mora biti naznačeno ime i prezime, funkcija te detaljni kontakt podaci 
ovlaštene odgovorne osobe proizvođača koja potpisuje i pečatom ovjerava izjavu.“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (23) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: U DON je u točki 2.4. Tehničke 
specifikacije navedeno sljedeće: 
„NAPOMENA: Naručitelj može prije donošenja Odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio 
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 5 dana, dostavi demo uređaj sa svim 
ponuđenim sondama, SW i dodacima kako bi dokazao tražene tehničke karakteristike. Pojašnjenje 
zahtjeva: ovim navodom Naručitelj otklanja rizik da ponuđeni uređaj ne zadovoljava predložene 
minimalne tehničke karakteristike.“Molimo brisanje ovog dijela dokumentacije iz razloga što 
ponuditelji nemaju uvijek i u svakom trenutku na raspolaganju uređaje koje su u mogućnosti 
ponuditi na javnim nadmetanjima te ih dostaviti u tako kratkom roku. Svaka konfiguracija 
ultrazvučnog uređaja je specifična i neisporučuje se sa svim mogućim softverima. Navedeni softveri 
i dodaci se konfiguriraju prilikom narudžbe ultrazvučnog uređaja u tvornici. 
Također se navodi da ovim navodom Naručitelj otklanja rizik da ponuđeni uređaj ne zadovoljava 
predložene minimalne tehničke karakteristike. U svim postupcima javne nabave u RH ponuditelji 
zadovoljavanje minimalnih tehničkih karakteristika dokazuju katalozima i izjavama proizvođača 
ili ovlaštenog zastupnika proizvođača u EU, a što je traženo i u ovom javnom nadmetanju.Upravo iz 
razloga kako bi Naručitelj bio u potpunosti siguran da ponuđeni uređaj zadovoljava minimalne 
tehničke karakteristike smo i u prethodnom zahtjevu predložili da tražene tehničke karakteristike 
moraju biti vidljive iz kataloga, prospekta ili uputa za korištenje uređaja, a za onestavke koje ovdje 
nisu vidljive iznimno se može dostaviti izjava proizvođača ili ovlaštenogzastupnika u EU.Na taj 
način će se u potpunosti moći utvrditi da li ponuđeni uređaj zadovoljava tražene 
minimalnetehničke karakteristike i to za sve 4 grupe u ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (23) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Dokumentacije o nabavi: pod točkom 2.4. Tehničke specifikacije  „NAPOMENA: 
Naručitelj može prije donošenja Odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski 
najpovoljniju ponudu zatražiti da u roku od 5 dana, dostavi demo uređaj sa svim ponuđenim 
sondama, SW i dodacima kako bi dokazao tražene tehničke karakteristike. Pojašnjenje zahtjeva: 
ovim navodom Naručitelj otklanja rizik da ponuđeni uređaj ne zadovoljava predložene minimalne 
tehničke karakteristike.“  briše se. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (24) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Molimo izmjenu članka 8. stavka 2. 
prijedloga ugovora na način da ista glasi:„Ukoliko nastane osnova za zaračunavanje ugovorne 
kazne u skladu s ovim člankom, Naručitelj će izdati račun na ime ugovorne kazne, kojim će teretiti 
Isporučitelja. Tako obračunati iznos ugovorne kazne dospijeva na naplatu u roku od 30 dana od 



datuma izdavanja računa.“ 
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (24) 

Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Priloga 2. Prijedlog ugovora: pod članom 8. stavak 2. „Naručitelj ima pravo penale 
zadržati od računa Isporučitelja.“ mijenja se i glasi  „Ukoliko nastane osnova za zaračunavanje 
ugovorne kazne u skladu s ovim člankom, Naručitelj će izdati račun na ime ugovorne kazne, kojim 
će teretiti Isporučitelja. Tako obračunati iznos ugovorne kazne dospijeva na naplatu u roku od 30 
dana od datuma izdavanja računa.“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (25) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 1.3.1. 
Rotacija anode min. 9000 o/min 
Molimo Vas promijeniti u 
„Rotacija anode min. 8500 o/min“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (25) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.3.1.  „Rotacija 
anode min. 9000 o/min“ mijenja se i glasi  „Rotacija anode min. 8500 o/min“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (26) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Toplinski kapacitet anode min. 400 kHU 
Molimo Vas promijeniti u  
„Toplinski kapacitet anode min. 350 kHU“ 
OBRAZLOŽENJE:  
Budući da toplinski kapacitet anode nije najvažniji pokazatelj sposobnosti RTG uređaja za 
dobivanje kvalitetne slike, molimo izmjenu navedene tehničke karakteristike. Toplinski kapacitet 
anode ovisi isključivo o tehničkom rješenju RTG uređaja. Tvrtka ….. u ponudi ima uređaj koji je 
konstruiran tako da ima manji toplinski kapacitet anode, a veći toplinski kapacitet kućišta RTG 
cijevi što omogućuje optimalno hlađenje. Navedeno tehničko rješenje nikako ne utječe na kvalitetu 
slike našeg RTG uređaja. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (26) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika iz točke 1.3.2. nije najvažniji pokazatelj sposobnosti RTG uređaja za 
dobivanje kvalitetne slike, međutim je važna tehnička karakteristika u pogledu izdržljivosti RTG 
zračnika, odnosno anode, pogotovo kod većih opterećenja u smislu pojačanog priljeva pacijenata 
u jedinici vremena i/ili zahtjevnijim snimanjima. Navedena karakteristika može biti zadovoljena 
od svih većih proizvođača RTG uređaja ponudom RTG zračnika jačih karakteristika. Stoga se 
navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (27) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.3.7. Snaga na malom fokusu minimalno 35 kW i snaga na velikom fokusu minimalno 90 
kW 
 Molimo Vas promijeniti u  
„Snaga na malom fokusu minimalno 34 kW i snaga na velikom fokusu minimalno 65 kW“ 
OBRAZLOŽENJE: 
Navedeni zahtjev je kontradiktoran sa zahtjevom iz točke 1.1.1. gdje se traži snaga generatora min. 
65 kW, a snaga koja se traži u ovoj točki na velikom fokusu iznosi 90 kW. Tehnički gledano 
generator je komponenta RTG uređaja koja osigurava električnu snagu na RTG cijevi te je tehnički 
nemoguće da na RTG cijevi bude snaga veća od snage koju može osigurati generator. Kako bi se 
uskladila oba zahtjeva te s obzirom na minimalno odstupanje snage na malom fokusu od svega 1 
kW, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki ….. omogućilo sudjelovanje na ovom javnom 
nadmetanju. 



ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (27) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena karakteristika je važna tehnička karakteristika u pogledu izdržljivosti RTG zračnika 
ukoliko se ne opterećuje do krajnjih granica, pogotovo kod većih opterećenja u smislu pojačanog 
priljeva pacijenata u jedinici vremena i/ili zahtjevnijim snimanjima. Snaga generatora ne mora 
biti u korelaciji sa snagom RTG zračnika upravo zbog dugovječnije izdržljivosti RTG zračnika. 
Dodatno, zahtjev za izmjenom snage na malom fokusu od svega 1 kW nema smisla, s obzirom na 
to da se time ne mijenja uvjet snage na velikom fokusu. 
Stav je Naručitelja da tražena karakteristika može biti zadovoljena od strane većeg broja 
proizvođača RTG uređaja isporukom RTG zračnika jačih karakteristika. Stoga se navedeni 
zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (28) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.4.7. Nosač kazete s pomičnom rešetkom (tzv. „Bucky“) 
Molimo Vas promijeniti u  
„Nosač detektora s mogućnošću vađenja rešetke“ 
OBRAZLOŽENJE: 
Budući da se ovdje radi o izvedbi digitalnog RTG uređaja koji dolazi sa digitalnim detektorom za 
primjenu u stolu, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio usklađen sa traženim 
karakteristikama RTG uređaja. Uređaj tvrtke ….. ima stacionarnu izvedbu rešetke s puno većim 
brojem linija/cm od traženog čime se na adekvatan način sprječava utjecaj raspršenog zračenja na 
kvalitetu slike, a koja se po potrebi može izvaditi kod pedijatrijskih snimanja. Obzirom na 
minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki …… omogućilo 
sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (28) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, 
kako po izvedbi, tako i po utjecaju na kvalitetu slike. Stacionarna rešetka mora imati vrlo veliku 
gustoću, odnosno broj linija/cm, kako bi se barem minimalno kompenzirala mehanička svojstva 
snimanja s pomičnom rešetkom. Pomična rešetka je po mišljenju naručitelja optimalno tehničko 
rješenje,  
pogotovo kod korištenja visoko rezolutnog digitalnog detektora. Stoga se navedeni zahtjev 
odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (29) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.4.10. 
Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm 
Molimo Vas promijeniti u 
„Longitudinalni pomak nosača detektora min. 50 cm“ 
OBRAZLOŽENJE: 
Budući da se ovdje radi o izvedbi digitalnog RTG uređaja koji dolazi sa digitalnim detektorom za 
primjenu u stolu, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio usklađen sa traženim 
karakteristikama RTG uređaja.  

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (29) 
Djelomično se prihvaća primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.4.10.  
„Longitudinalni pomak nosača kazete min. 50 cm“ mijenja se i glasi  „Longitudinalni pomak 
nosača detektora min. 40 cm“. 
Navedena primjedba je povezana s Odgovorom naručitelja na primjedbu ili prijedlog (7) gdje je 
već ranije prihvaćena izmjena zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (30) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  



U trenutnoj tehničkoj specifikaciji tražena su 2 komada bežičnih mobilnih digitalnih detektora za 
primjenu u stolu i u vertikalnom stativu. Moderni digitalni RTG uređaji su u današnje vrijeme 
konfigurirani tako da imaju jedan fiksni detektor u vertikalnom stativu te jedan bežični mobilni 
digitalni ravni detektor koji se koristi za snimanja na stolu te za snimanja izvan stola. Htjeli bismo 
također skrenuti pažnju Naručitelju kako je prethodno navedena konfiguracija također bila 
zahtijevana u natječaju za nabavu digitalnog RTG uređaja u OB Gospić 2018.  godine, a što dodatno 
potvrđuje da je spomenuta konfiguracija danas standard u radiologiji. Tehničku specifikaciju s 
natječaja u OB Gospić u kojoj je označen dio koji se odnosi na detektore dostavljamo na kraju 
dopisa pod oznakom PRILOG 1. Planirana sredstva za nabavu digitalnog RTG uređaja u Domu 
Zdravlja Otočac bila bi dovoljna za nabavu ovakve konfiguracije uređaja (i time bi se osigurala 
razina kvalitete uređaja kao i u OB Gospić). S obzirom na navedeno molimo sljedeće promjene:  
 
Točka 1.5. BEŽIČNI MOBILNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR – 2 KOMADA  
Molimo Vas promijeniti u  
„BEŽIČNI MOBILNI DIGITALNI RAVNI DETEKTOR – 1 KOMAD „ 
OBRAZLOŽENJE: 
 Predlažemo dodavanje posebne točke koja opisuje tehničke karakteristike detektora za primjenu u 
vertikalnom stativu pa u tom slučaju nema potrebe za 2 bežična mobilna digitalna ravna 
detektora. Prijedlog tehničkih karakteristika detektora za primjenu u vertikalnom stativu nalazi se 
niže u dopisu i to pod točkom 7.  
Točka 1.5.8. Maksimalno točkasto opterećenje detektora na površini promjera 4 cm: min. 100 kg  
Molimo Vas promijeniti u  
„Maksimalno opterećenje detektora kada je pacijent u stojećem ili ležećem položaju: min. 100 kg“ 
OBRAZLOŽENJE: 
Proizvođač …….. za karakteristiku detektora daje informaciju o dozvoljenom opterećenju kada se 
pacijent nalazi u stojećem i ležećem položaju. S obzirom na minimalno odstupanje, molimo 
promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki ….. omogućilo sudjelovanje na ovom javnom 
nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (30) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Točka 1.5. 
Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, 
a uz to predstavlja i smanjenje kriterija kvalitete u pogledu karakteristika traženog uređaja. 
Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike te su, 
između ostalog, tražena dva bežična mobilna detektora. Navedeno je traženo zbog fleksibilnosti i 
mogućnosti potpune funkcionalnosti rada uređaja.  
Naime, kod ovakve konfiguracije uređaja, eventualni kvar jednog od detektora ne umanjuje 
potpunu funkcionalnost uređaja, što ne bi bio slučaj kod konfiguracije koju gospodarski subjekt 
traži. Planirana sredstva za nabavu digitalnog RTG uređaja u Domu Zdravlja Otočac su po 
planovima Naručitelja dovoljna za nabavu tražene konfiguracije, te je navedena konfiguracija 
ocijenjena kao najpovoljnija opcija s obzirom na omjer cijene i kvalitete. Stoga, nije potrebno 
smanjivati razinu kvalitete te se navedeni zahtjev odbija. 
 
Točka 1.5.8. 
Naručitelju je razumljivo i jasno da svaki proizvođač ima svoj način opisa i definiranja pojedinih 
karakteristika i prihvatit će pojašnjenje opisano i na drugi način od direktno traženog, sve dok 
potvrda ili opis dokazuju traženu karakteristiku. Međutim, Naručitelj traži karakteristiku o 
točkastom opterećenju detektora na površini promjera 4 cm, dok gospodarski subjekt zahtijeva 
izmjenu na maksimalno opterećenje na cijeli detektor, što je bitno odstupanje od traženoga, a uz 
to i veliko smanjenje kriterija i kvalitete karakteristika traženog uređaja. Naručitelj će od 
ponuđača prihvatiti dokaz ispunjenja karakteristike ako na bilo koji način dokaže traženu 
karakteristiku o opterećenju na traženoj površini. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (31) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Kako bi opisali tehničke karakteristike detektora za primjenu u vertikalnom stativu molimo 



dodavanje posebne točke. Samim time bi zadržali identičnu razinu kvalitete kao i kod bežičnog 
mobilnog digitalnog ravnog detektora u točki 1.5., a ne bi ograničili potencijalni broj ponuditelja. 
Dodavanjem ove točke povećali bi broj potencijalnih ponuditelja s obzirom da bi omogućili nuđenje 
drugačijeg tehničkog rješenja uz zadržanu osnovnu funkcionalnost. S obzirom na navedeno, 
predlažemo dodavanje sljedećih tehničkih karakteristika: 
 
1.X RAVNI DETEKTOR ZA PRIMJENU U VERTIKALNOM STATIVU –1 KOMAD 
1.X.1. Veličina aktivnog polja detektora minimalno 420 mm x 420 mm 
1.X.2. Matrica detektora minimalno 2800 x 2800 piksela 
1.X.3. Veličina piksela maksimalno 148 µm 
1.X.4. Materijal detektora a-Si sa CsI 
1.X.5. Dubina akvizicije minimalno 16 bit-a 
 
OBRAZLOŽENJE:  
Sve bitne tehničke karakteristike detektora za primjenu u vertikalnom stativu su zadržane čime se 
ne gubi na kvaliteti slike, a omogućeno je nuđenje drugačijeg tehničkog rješenja uređaja. Bitno je 
napomenuti da bi se u ovom slučaju izbacile samo točke karakteristične za bežični detektor (težina, 
trajanje baterije, dozvoljeno opterećenje…). U slučaju da netko od ponuditelja ipak želi ponuditi 2 
bežična mobilna digitalna detektora to će mu biti omogućeno, ali će isto tako biti omogućeno 
nuđenje digitalnog detektora koji je fiksno ugrađen u vertikalni stativ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (31) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, 
a uz to predstavlja i smanjenje kriterija i kvalitete karakteristika traženog uređaja. Kao što je 
opisano i u Odgovoru naručitelja na primjedbu ili prijedlog (30), Naručitelj je u dokumentaciji 
jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike te su, između ostalog, tražena dva 
bežična mobilna detektora. Navedeno je traženo zbog fleksibilnosti i mogućnosti potpune 
funkcionalnosti rada uređaja kod eventualnog kvara jednog od detektora čime se ne umanjuje 
potpunu funkcionalnost uređaja, što ne bi bio slučaj kod konfiguracije koja se traži u zahtjevu. 
Planirana sredstva za nabavu digitalnog RTG uređaja u Domu zdravlja Otočac su po planovima 
Naručitelja dovoljna za nabavu tražene konfiguracije, te je navedena konfiguracija ocijenjena kao 
najpovoljnija opcija s obzirom na omjer cijene i kvalitete. Stoga, nije potrebno smanjivati razinu 
kvalitete te se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (32) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.6.3. Nosač kazete s pomičnom rešetkom (tzv. „Bucky“)  
Molimo Vas promijeniti u  
„Nosač detektora s mogućnošću vađenja rešetke“ 
OBRAZLOŽENJE:  
Budući da se ovdje radi o izvedbi digitalnog RTG uređaja koji dolazi sa digitalnim detektorom za 
primjenu u vertikalnom stativu, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio usklađen sa traženim 
karakteristikama RTG uređaja. Uređaj tvrtke ….. ima stacionarnu izvedbu rešetke s puno većim 
brojem linija/cm od traženog čime se na adekvatan način sprječava utjecaj raspršenog zračenja na 
kvalitetu slike, a koja se po potrebi može izvaditi kod pedijatrijskih snimanja. Obzirom na 
minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki ….. omogućilo 
sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (32) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, 
kako po izvedbi, tako i po utjecaju na kvalitetu slike. Stacionarna rešetka mora imati vrlo veliku 
gustoću, odnosno broj linija/cm, kako bi se barem minimalno kompenzirala mehanička svojstva 
snimanja s pomičnom rešetkom. Pomična rešetka je po mišljenju naručitelja optimalno tehničko 
rješenje, pogotovo kod korištenja visoko rezolutnog digitalnog detektora. Stoga se navedeni 
zahtjev odbija. 
 



TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (33) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.6.6. "Auto-stitching" - opcija povezivanja slika  
Navedena opcija je dostupna isključivo na našem stropnom modelu RTG uređaja. Željeli bismo 
skrenuti pažnju Naručitelju da svi vodeći svjetski proizvođači navedenu opciju imaju samo na 
stropnim modelima RTG uređaja. Također bismo željeli napomenuti da se ova opcija koristi za 
planiranje ortopedskih operativnih zahvata i to u ustanovama koje imaju registriranu ortopedsku 
djelatnost i koje se bave ortopedskim operacijama. S obzirom da je u ovom javnom nadmetanju 
planirana nabava podnog RTG uređaja, molimo brisanje ovog zahtjeva kako bi se većem broju 
ponuditelja pa tako i tvrtki …. omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (33) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga, kako po izvedbi, tako i po montaži, 
te načinu korištenja uređaja. Naručitelj je u dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene 
tehničke karakteristike uređaja, a dodatno je provjerio jesu li se stvorili uvjeti nuđenja od strane 
više proizvođača, kako bi se poštovale sve odredbe Zakona o javnoj nabavi o transparentnosti i 
zaštiti tržišnog natjecanja. Propisanom točkom tehničke specifikacije Naručitelj osigurava svojim 
korisnicima veći opseg pružanja usluga, pogotovo u pogledu kvalitetne dijagnostike i pripreme 
pacijenata za eventualne daljnje zahvate ili terapije, s obzirom na to da velik broj korisnika 
usluga Doma zdravlja Otočac čine osobe starije životne dobi i/ili općenito osobe s potrebama za 
ortopedskom dijagnostikom. 
Ovom vrstom pretraga će korisnici naših usluga biti lokalno obrađeni i bit će dijagnosticirana 
eventualna potrebna daljnja obrada, bez potrebe za odlaženjem u udaljene ustanove, koje 
obavljaju ortopedske djelatnosti, na istovjetne pretrage i time stvaranjem opterećenja na listama 
čekanja u istima. Nadalje, ovim širenjem spektra usluga dolazi do poboljšanja razine kvalitete 
istih, što je primarni cilj funkcioniranja Doma zdravlja Otočac.  
Dodatno, u pogledu prostornih mogućnosti RTG snimaone Doma zdravlja Otočac, zbog 
ograničene visine i načina izvedbe stropa, uvjeti za montažu stropnog modela uređaja su znatno 
otežani. Konfiguracija uređaja s traženim izmjenama bi zahtijevala utrošak vrlo značajnih 
financijskih i vremenskih resursa oko građevinske pripreme prostora, što bi povećalo cijenu 
nabave uređaja iznad planiranih financijskih sredstava za predmetnu nabavu. Stoga se navedeni 
zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (34) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.6.7. Automatsko punjenje baterije bežičnog detektora dok se detektor nalazi u vertikalnom 
stativu  
S obzirom na prethodno predloženu promjenu odnosno dodavanje točke „RAVNI DETEKTOR ZA 
PRIMJENU U VERTIKALNOM STATIVU“ u točki 7. ovog dopisa, molimo brisanje ovog zahtjeva 
budući da u tom slučaju ovaj detektor ne bi imao posebnu bateriju pa samim time ova tražena 
tehnička karakteristika ne bi imala smisla. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (34) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano u tehničkoj specifikaciji, 
a uz to predstavlja i smanjenje kriterija i kvalitete karakteristika traženog uređaja. Kao što je 
prethodno pojašnjeno u Odgovoru naručitelja na primjedbu ili prijedlog (30), Naručitelj je u 
dokumentaciji jasno i nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike. Navedenom 
karakteristikom osigurava se pouzdaniji, brži i sigurniji rad. Stoga se navedeni zahtjev odbija. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (35) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.7.3. Računalo: procesor min. 3.7 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD, 
min. 64-bitni operativni sustav  
Molimo Vas promijeniti u  
„Računalo: procesor min. 3.3 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD, min. 64-bitni 



operativni sustav“ 
 OBRAZLOŽENJE:  
Obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki ….. 
omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (35) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.7.3.  „Računalo: 
procesor min. 3.7 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 512 GB SSD, min. 64-bitni operativni 
sustav“ mijenja se i glasi  „Računalo: procesor min. 3.3 GHz i 4 jezgre, min. 8 GB RAM DDR4, min. 
512 GB SSD, min. 64-bitni operativni sustav“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (36) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.9.3. Brzina snimanja min. 36 CD/h, 15 DVD/h  
Molimo Vas promijeniti u 
„Brzina snimanja min. 30 CD/h, 15 DVD/h“  
OBRAZLOŽENJE:  
Uređaj koji planiramo ponuditi ima spremnik od 50 diskova (znatno više od min. 20 koliko se traži 
u točki 1.9.2.), ali nešto nižu brzinu snimanja od trenutno tražene te iznosi 30 CD/h. Obzirom na 
minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki ….. omogućilo 
sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (36) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Pogledati Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (10). 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (37) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.9.5. Maksimalna rezolucija printera min. 4800 dpi 
 Molimo Vas promijeniti u  
„Maksimalna rezolucija printera min. 1440 dpi“  
OBRAZLOŽENJE:  
Uređaj koji planiramo ponuditi ima nešto nižu maksimalnu rezoluciju printera, a što nema 
nikakvog utjecaja na kvalitetu ispisa. Uzimajući u obzir da ovaj uređaj prvenstveno služi za ispis 
podataka o pacijentu na CD smatramo da ova tražena karakteristika nije presudan pokazatelj 
kvalitete traženog uređaja. S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i 
tvrtki ….. omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (37) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.9.5.  „Maksimalna 
rezolucija printera min. 4800 dpi“ mijenja se i glasi  „Maksimalna rezolucija printera min. 1440 
dpi“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (38) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.9.6. Maksimalna veličina ispisa min. 120 mm  
Molimo Vas promijeniti u  
„Maksimalna veličina ispisa min. 116 mm“  
OBRAZLOŽENJE:  
Uzimajući u obzir činjenicu da je promjer CD medija upravo 120 mm te da ovaj uređaj prvenstveno 
služi za ispis podataka o pacijentu na CD smatramo da prihvaćanje ove tražene izmjene neće imati 
nikakvog negativnog utjecaja na funkcionalnost uređaja. Obzirom na minimalno odstupanje, 
molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki …….. omogućilo sudjelovanje na ovom javnom 
nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (38) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  



Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.9.5.  „Maksimalna 
veličina ispisa min. 120 mm“ mijenja se i glasi  „Maksimalna veličina ispisa min. 116 mm“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (39) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Točka 1.9.10. Izrada diska i označavanje izravno s radnih stanica modaliteta  
Molimo Vas promijeniti u  
„Izrada diska i označavanje izravno s računala za upravljanje robot uređajem“  
OBRAZLOŽENJE:  
Budući da je su točki 1.9.13. navedene tehničke karakteristike računala za upravljanje robot 
uređajem, a na kojemu se upravo i izrađuju diskovi, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio 
jasno i nedvojbeno definiran te u skladu s traženim u točki 1.9.13. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (39) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.9.5.  „Izrada diska i 
označavanje izravno s radnih stanica modaliteta“ mijenja se i glasi  „Izrada diska i označavanje 
izravno s radnih stanica modaliteta i/ili izravno s računala za upravljanje robot uređajem“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (40) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE RTG UREĐAJA  
Trenutna raspodjela bodova je napravljena prema sljedećoj tablici: 
 

 
Kako bi bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika prilagodili predloženim promjenama te kako 
bi bodovali neke bitne karakteristike uređaja koje imaju utjecaja na protočnost pacijenata i brzinu 
obavljanja pregleda predlažemo bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika digitalnog podnog 
RTG uređaja kako slijedi: 



 
Dodatna funkcionalna svojstva označena sa F1 i F2 su posebno važna jer omogućuju brže 
obavljanje pregleda te smanjuju mogućnost za ponovnim obavljanjem pregleda zbog krivog 
pozicioniranja pacijenta ili zbog nemirnih pacijenata za vrijeme snimanja. Pomoću kamere 
operater na monitoru akvizicijske radne stanice može vidjeti položaj pacijenta te u slučaju da se 
pacijent pomaknuo iz položaja potrebnog za obavljanje snimanja može to uočiti prije nego li je 
pokrenuo snimanje. To je posebno važno jer u slučaju da se pacijent pomakne iz položaja 
potrebnog za obavljanje snimanja (a operater to ne uoči), operater će pokrenuti snimanje te će 
pacijent primiti određenu dozu zračenja, a slika dobivena tim snimanjem neće biti upotrebljiva pa 
će se stoga snimanje morati ponoviti, a samim time se pacijent ponovno izlaže štetnom 
rendgenskom zračenju. Ova funkcionalnost posebno dolazi do izražaja kod pedijatrijskih snimanja 
kada djeca mogu biti nemirna, a na ovaj način se može osigurati da se eliminira potreba za 
ponavljanjem snimanja. LED svijetla integrirana na vrhu nosača RTG cijevi i na vrhu vertikalnog 
stativa omogućuju bolju komunikaciju pacijenta i operatera jer se različitim bojama osvjetljenja 
pacijentu daje informacija kada mora ostati miran te zadržati dah. Kada svijetli crvena boja tada 
pacijent mora biti miran i zadržati dah, a kada zasvijetli zeleno tada se može pomaknuti te 
nastaviti disati jer je snimanje završeno. U slučaju da pacijent udahne kada se obavlja snimanje 
tada se na slici vide sjene pa je samim time dobivena slika neupotrebljiva, a snimanje se mora 
obaviti ponovno čime se pacijent ponovno izlaže štetnom rendgenskom zračenju. Ova 
funkcionalnost posebno dolazi do izražaja kod pedijatrijskih snimanja kada djeca mogu biti 
nemirna, a na ovaj način se može osigurati da se eliminira potreba za ponavljanjem snimanja. 
Dodatno funkcionalno svojstvo označeno sa F3 je posebno važno jer uvelike smanjuje mogućnost da 
detektor ispadne iz ruke prilikom vađenja iz stola i obavljanja snimanja izvan stola te kod 
ponovnog vraćanja u stol. Detektor je najosjetljiva komponenta cijelog sustava te bi u slučaju pada 
kada isklizne iz ruke došlo do loma detektora i time bi se napravila velika financijska šteta. 
Integrirana ručka eliminira mogućnost da detektor isklizne iz ruke prilikom prenošenja. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (40) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena predstavlja bitno odstupanje od onoga što je propisano dokumentacijom o 
nabavi, uz to što bi se uvođenjem navedenih kriterija za bodovanje pogodovalo određenom 
gospodarskom subjektu, što nije prihvatljivo prema ZJN 2016 te se navedeni zahtjev odbija. 
Također, predložene dodatne karakteristike za bodovanje su redundantne u odnosu na realne 
zahtjeve i potrebe Naručitelja, odnosno operatera RTG uređaja. 
 
 
 
 
 
 



PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA I ODGOVORI 
NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 2. 

(prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se) 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (41) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 1.2. „Izlazni napon u min. Rasponu od 
22.-49 kV u koracima po 1 Kv“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke 
karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na 
kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima 
mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.2. Izlazni napon u min. Rasponu od 22-39kV u koracima po 1 kV“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (41) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Smanjenje raspona u izlaznom naponu dovelo bi do snižavanja klase uređaja, a Naručitelj za cilj 
ima nabavu uređaja visoke klase. 
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno 
svojim potrebama na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost 
većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (42) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:1.3. „Min. Raspon mAs od 3-600mAs“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke 
karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na 
kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima 
mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„1.3. Min. Raspon mAs od 3-500mAs“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (42) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 1.3.  
„Min. Raspon mAs od 3-600mAs“ mijenja se i glasi  „Min. Raspon mAs od 3-500mAs“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (43) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:2.1. „Motorizirano namještanje po visini: 
min. 69 cm do 150 cm“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke 
karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na 
kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima 
mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„2.1. Motorizirano namještanje po visini: min. 71 cm do 141 cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (43) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno 
svojim potrebama na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost 
većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (44) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:2.2. „Motorizirana rotacija u rasponu od 
min. +180º/-180º“ 



Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke 
karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na 
kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima 
mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„2.2. Motorizirana rotacija u rasponu od min. 350º“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (44) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 2.2.  
„Motorizirana rotacija u rasponu od min. +180º/-180º“ mijenja se i glasi  „Motorizirana rotacija 
u rasponu od min. 350º“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (45) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:2.8. „Kompresija u min rasponu od 5-200 
N“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke 
karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na 
kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima 
mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„2.8. Kompresija do min 178 N“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (45) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno 
svojim potrebama na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost 
većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (46) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:3.1. „Rotirajuća anoda: volfram/renijum 
(W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke 
karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na 
kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima 
mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„3.1. Rotirajuća anoda:volfram (W) ili volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (46) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 3.1.  
„Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“ mijenja se i glasi  
„Rotirajuća anoda: volfram (W) ili volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (47) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:3.6. „Filteri od rodija i aluminija ili 
berilija“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke 
karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na 
kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima 
mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„3.6. Minimalno 2 filtera“ 



ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (47) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 3.6.  „Filteri od rodija 
i aluminija ili berilija“ mijenja se i glasi  „Minimalno 2 različita filtera“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (48) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 4.4. „Rešetka razlučivosti min. 40 
linija/cm“ 
Obzirom da trenutno objavljene minimalne tehničke specifikacije zadovoljava samo  jedan svjetski 
proizvođač mamografskih uređaja predlažemo minimalnu izmjenu navedene tehničke 
karakteristike. Prihvaćanjem predložene minimalne promjene nuđeni uređaj neće izgubiti na 
kvaliteti kliničke primjene, a omogućili bi sudjelovanje i drugim svjetski poznatim proizvođačima 
mamografskih uređaja na objavljenom javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENE: 
„4.4. Rešetka razlučivosti min. 41 linija/cm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (48) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno 
svojim potrebama na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost 
većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (49) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Molimo pojašnjenje i izmjenu tehničke specifikacije, kako bi bila sukladna članku 4. ZOJN-a. 
Stavkama pod sljedećim rednim brojevima traženo je: 
1.3. „Min. Raspon mAs od 3-600mAs“ 
2.1. „Motorizirano namještanje po visini: min. 69 cm do 150 cm“ 
3.1. „Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)“ 
5.1. „Računalo novije generacije min. (8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“ 
 
Kako bismo mogli sudjelovati na ovom javnom nadmetanju, te ponuditi najnapredniji mamografski 
uređaj najvećeg svjetskog proizvođača dijagnostičke radiološke opreme ………, stoga predlažemo 
sljedeću izmjenu; 
1.3. „Min. Raspon mAs od 3-500mAs“ 
2.1. „Motorizirano namještanje po visini: min. 69 cm do 133 cm“ 
3.1. „Rotirajuća anoda: volframrenijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh) ili volfram (W)“ 
5.1. „Računalo novije generacije min. 4 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (49) 
Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu prema postavljenim primjedbama za 
Tehničku specifikaciju po sljedećim točkama: 
 
1.3. 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Pogledati Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (42) 
2.1. 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Pogledati Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (43) 
3.1. 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Pogledati Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (46) 
5.1. 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno 
svojim potrebama na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost 
većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja. 
 



TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (50) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Stavkom 3.5. traženo je: Brzina hlađenja anode min. 40kHU“ 
Molimo pojašnjenje u kojoj jedinici vremena naručitelj traži postizanje tražene vrijednosti kHU? 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (50) 
Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu: 
U tehničkim specifikacijama digitalnog RTG uređaja – mamografa pod točkom 3.5. izostavljena je 
jedinica vremena povezana s brzinom hlađenja te se zbog toga navedena točka nadopunjuje i 
glasi: 
„3.5. Brzina hlađenja anode min. 40 kHU/min“ 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (51) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 1.2. Izlazni napon u min. rasponu od 22 - 49 kV u koracima po 1 kV  
Molimo Vas promijeniti u  
„Izlazni napon u min. rasponu od 23 - 35 kV u koracima po 1 kV“ 
OBRAZLOŽENJE:  
Budući da izlazni napon nije najvažniji pokazatelj sposobnosti RTG uređaja za dobivanje kvalitetne 
slike, molimo izmjenu navedene tehničke karakteristike. Tvrtka … u ponudi ima uređaj koji ima 
izlazni napon u nešto nižem intervalu od traženog, ali to nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg 
RTG uređaja za mamografiju. S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se 
tvrtki … omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (51) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Pogledati Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (41) 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (52) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 2.7. Hitni „shut-down“ i hitni dekompresijski prekidač  
Molimo Vas promijeniti u  
„Hitni „shut-down“ ili hitni „STOP“ prekidač i hitni dekompresijski prekidač“ OBRAZLOŽENJE:  
Tvrtka …… u ponudi ima uređaj koji posjeduje hitni „STOP“ prekidač koji prekida izlaganje 
pacijenta rentgenskom zračenju i zaustavlja pomicanje svih pokretnih dijelova. Smatramo da je 
tehničko rješenje našeg uređaja jednakovrijedno i da se njime ne smanjuje uporabna vrijednost 
RTG uređaja za mamografiju te sigurnost pacijenta i operatera. S obzirom na navedeno, molimo 
promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki ….. omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (52) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 2.7.  
„Hitni „shut-down“ i hitni dekompresijski prekidač“ mijenja se i glasi  „Hitni „shut-down“ ili hitni 
„STOP“ prekidač i hitni dekompresijski prekidač“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (53) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 2.8. Kompresija u min rasponu od 5-200 N  
Molimo Vas promijeniti u  
„Kompresija u min rasponu od 30-200 N“ 
OBRAZLOŽENJE:  
Tvrtka ….. u ponudi ima uređaj koji ima mogućnost ručne i automatske kompresije u rasponu od 30 
– 200 N (3 – 20 kg), ali to nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za mamografiju 
niti predstavlja ograničavajući faktor pri korištenju uređaja. S obzirom na minimalno odstupanje, 
molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …… omogućilo sudjelovanje na ovom javnom 
nadmetanju. 
 



ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (53) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 2.8.  
„Kompresija u min rasponu od 5-200 N“ mijenja se i glasi  „Kompresija u min. rasponu od 30-200 
N“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (54) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 3.1. Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh)  
Molimo Vas promijeniti u  
„Rotirajuća anoda: volfram/renijum (W/Re) ili molidben/rodij (Mo/Rh) ili volfram (W)“ 
OBRAZLOŽENJE:  
S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …… 
omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (54) 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Pogledati Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (46) 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (55) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 3.4. Toplinski kapacitet anode min. 300 kHU 
Molimo Vas promijeniti u  
„Toplinski kapacitet anode min. 162 kHU“ 
OBRAZLOŽENJE:  
Budući da toplinski kapacitet anode nije najvažniji pokazatelj sposobnosti RTG uređaja za 
dobivanje kvalitetne slike, molimo izmjenu navedene tehničke karakteristike. Toplinski kapacitet 
anode ovisi isključivo o tehničkom rješenju RTG uređaja. Tvrtka … u ponudi ima uređaj koji je 
konstruiran tako da ima nešto manji toplinski kapacitet anode, a puno veći toplinski kapacitet 
kućišta RTG cijevi što omogućuje optimalno hlađenje. Navedeno tehničko rješenje nikako ne utječe 
na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za mamografiju niti predstavlja ograničavajući faktor pri 
korištenju uređaja. Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki…… omogućilo sudjelovanje na 
ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (55) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave s pripadajućim tehničkim karakteristikama opisao sukladno 
svojim potrebama na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava mogućnost 
većem broju zainteresiranih gospodarskih subjekata nuđenje predmetnog uređaja. Snižavanjem 
toplinskog kapaciteta anode izravno se utječe na finalnu kvalitetu uređaja, čime bi se uređaj 
smjestio u nižu klasu, dok je primarni cilj Naručitelja nabava najkvalitetnijeg uređaja u trenutnoj 
procijenjenoj vrijednosti. Također, prihvaćanjem tražene izmjene  koja odstupa od trenutnih 
specifikacija utjecalo bi na krajnje mogućnosti uređaja te dugotrajnost RTG cijevi, što je još jedna 
od bitnih karakteristika. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (56) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 3.6. Filteri od rodija i aluminija ili berilija  
Molimo Vas promijeniti u  
„Filteri od rodija ili aluminija ili berilija“ 
OBRAZLOŽENJE: 
 S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …… 
omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (56) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je na temelju Tekst primjedbe ili prijedloga zainteresiranog subjekta (47) djelomično 
prihvatio upućeni prijedlog te je izmijenio Točku 3.6. na način kao što je to navedeno u Odgovoru 



naručitelja na primjedbu ili prijedlog (47). 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (57) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 4.1. Ravni detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI)  
Molimo Vas promijeniti u  
„Ravni detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI) ili amorfnog silicija (a-Si)“ 
OBRAZLOŽENJE:  
Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …… omogućilo sudjelovanje na ovom javnom 
nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (57) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj – mamograf  pod točkom 4.1.  
„Ravni detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI)“ mijenja se i glasi  „Ravni 
detektor izveden od amorfnog selenija (a-Se) ili cezij jodida (CsI) ili amorfnog silicija (a-Si)“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (58) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 4.4. Rešetka razlučivosti min. 40 linija/cm  
Molimo Vas promijeniti u  
„Rešetka razlučivosti min. 31 linija/cm“ 
OBRAZLOŽENJE: 
 S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …… 
omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (58) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj – mamograf  pod točkom 4.4.  
„Rešetka razlučivosti min. 40 linija/cm“ mijenja se i glasi  „Rešetka razlučivosti min. 31 
linija/cm“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (59) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 4.4. Računalo najnovije generacije min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB  
Molimo Vas promijeniti u  
„Računalo min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“ 
OBRAZLOŽENJE: 
 Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi bio jasno i nedvojbeno napisan. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (59) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj – mamograf  pod točkom 5.1.  
„Računalo najnovije generacije min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“ mijenja se i glasi  
„Računalo min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (60) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Točka 5.9. Obrada slike min. kontrast, gustoća, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka  
Molimo Vas promijeniti u  
„Obrada slike min. kontrast, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka“ OBRAZLOŽENJE: 
S obzirom na minimalno odstupanje, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …… 
omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (60) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj – mamograf  pod točkom 5.9.  
„Obrada slike min. kontrast, gustoća, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka“ mijenja 
se i glasi  „Obrada slike min. kontrast, rotacija, povećanje, anotacija, postavljanje oznaka“. 



TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (61)

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIGITALNOG RTG UREĐAJA 
raspodjela bodova je napravljena prema sljedećoj tablici:

Kako bi bodovali još neke bitne karakteristike uređaja koje imaju utjecaja na trajnost RTG cijevi 
predlažemo bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika digitalnog mamografskog uređaja kako 
slijedi: 

 
OBRAZLOŽENJE:  
Ukupni maksimalni broj bodova za dodatne tehničke karakteristike i dalje iznosi 30. Također 
predlažemo bodovanje dodatnog funkcionalnog svojstva označenog pod F1 koje se odnosi na 
toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi. On je bit
veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi osigurava bolje hlađenje RTG cijevi, a što ima direktan 
utjecaj na dulji vijek trajanja RTG cijevi mamografskog uređaja

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJE
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta
Mišljenja smo da bi se traženom izmjenom koja uključuje predložene dodatne karakteristike za 
bodovanje dovelo do pogodovanja određenom gospodarskom subjektu, što prema ZJN 2016 nije
prihvatljivo te stoga odbijamo navedeni zahtjev.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (61) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIGITALNOG RTG UREĐAJA - MAMOGRAFA Tre
raspodjela bodova je napravljena prema sljedećoj tablici: 

Kako bi bodovali još neke bitne karakteristike uređaja koje imaju utjecaja na trajnost RTG cijevi 
predlažemo bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika digitalnog mamografskog uređaja kako 

Ukupni maksimalni broj bodova za dodatne tehničke karakteristike i dalje iznosi 30. Također 
predlažemo bodovanje dodatnog funkcionalnog svojstva označenog pod F1 koje se odnosi na 
toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi. On je bitan pokazatelj kvalitete mamografskog uređaja jer 
veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi osigurava bolje hlađenje RTG cijevi, a što ima direktan 
utjecaj na dulji vijek trajanja RTG cijevi mamografskog uređaja 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (61)
prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 

Mišljenja smo da bi se traženom izmjenom koja uključuje predložene dodatne karakteristike za 
bodovanje dovelo do pogodovanja određenom gospodarskom subjektu, što prema ZJN 2016 nije
prihvatljivo te stoga odbijamo navedeni zahtjev. 

 

MAMOGRAFA Trenutna 

 
Kako bi bodovali još neke bitne karakteristike uređaja koje imaju utjecaja na trajnost RTG cijevi 
predlažemo bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika digitalnog mamografskog uređaja kako 

 

Ukupni maksimalni broj bodova za dodatne tehničke karakteristike i dalje iznosi 30. Također 
predlažemo bodovanje dodatnog funkcionalnog svojstva označenog pod F1 koje se odnosi na 

an pokazatelj kvalitete mamografskog uređaja jer 
veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi osigurava bolje hlađenje RTG cijevi, a što ima direktan 

DLOG (61) 

Mišljenja smo da bi se traženom izmjenom koja uključuje predložene dodatne karakteristike za 
bodovanje dovelo do pogodovanja određenom gospodarskom subjektu, što prema ZJN 2016 nije 



 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ODGOVORI 

NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 3. 
(prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se) 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (62) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 
1.1. sljedeće: „1.1. Dinamički opseg sustava: min. 265 dB“ 
Tražimo  izmjenu dinamičkog opsega sustava za samo 15 dB kojom u niti jednom obliku ne biste 
diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, a značajno bi podigli 
mogućnost prisustvovanja više ponuđača ovom Natječaju. Dobivanje kvalitetnije slike je 
omogućeno izborom dinamičkog raspona od 0 – 150 dB, veće vrijednosti se gotovo nikada i ne 
koriste, već služe u marketinške svrhe koje ovise od proizvođača do proizvođača. Niti jedan doktor 
neće koristiti dinamički opseg iznad 150 dB, jer je iznad te vrijednosti slika negledljiva, odnosno 
slika je presvijetla i neupotrebljiva. Ova izmjena ne bi utjecala na kvalitetu pregleda, kvalitetu slike 
ili pak funkcionalnost samog uređaja, a izmjenom ni se osigurao veći broj ponuda svjetski 
renomiranih ponuđača UZV uređaja kao i poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti 
osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„1.1. Dinamički opseg sustava: min 250 dB“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (62) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Dinamički opseg je itekako bitna karakteristika ultrazvučnog uređaja te bi se smanjivanjem 
vrijednosti dinamičkog opsega sustava bitno utjecalo na mogućnost obavljanja dijagnostike i 
smanjila bi se klasa ultrazvučnog uređaja. Navod da niti jedan doktor neće koristiti raspon veći 
od 150 dB je u potpunosti neutemeljen. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (63) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 
2.3., 3.6., 5.3. i  6.4.  sljedeće: „2.3., 3.6., 5.3. i 6.4.  Reguliranje pojačanja u min. opsegu +/- 20 dB u 
koraku maks. 1 dB“ 
Različiti proizvođači na različite načine označavaju reguliranje pojačanja pa se kod nekih 
proizvođača pojačanje označava pomažu opsega dB dok se kod drugih označava drugačije. Kako bi 
se omogućilo nuđenje i proizvođačima koji imaju različito tehničko rješenje prikaza u cilju 
dobivanja istog rezultata, a to je kvalitetna dijagnostička slika, tražimo minimalnu izmjenu 
navedene tehničke specifikacije. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste 
diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja 
većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti 
osnovni cilj svakog Naručitelja. Uređaj koji nudimo ima višestruko veći opseg reguliranja pojačanja 
0-100 dB omogućavajući dobivanje jasnije definirane slike, u odnosu na zahtijevanih ± 20 dB s tim 
da vrijednosti ne idu u minus što je potpuno irelevantno prilikom reguliranja pojačanja. 
Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski 
renomiranog ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi 
pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„2.3., 3.6., 5.3. i 6.4.  Reguliranje pojačanja u min. opsegu +/- 20 dB u koraku max. 1 dB ili 
Reguliranje pojačanja u min. opsegu 0-100 dB u koraku max. 1 dB“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (63) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Negativne vrijednosti pojačanja u jedinici dB su bitne zbog finog podešavanja pojačanja s ciljem 
dobivanja kvalitetne slike za dijagnostiku. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 



potrebama. 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (64) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 
2. B mod (2D), pod točkom 2.5. sljedeće:  
„2.5. Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB s korakom podešavanja min. 3 dB“ 
Pretpostavljamo da je Naručitelj pogriješio kad je ograničio korake podešavanja na min. 3 dB 
umjesto max. 3 dB jer što su veći koraci podešavanja to je podešavanje manje precizno tako da min. 
ograničavanje nema smisla jer se omogućava nuđenje lošije značajke. Bolja kvaliteta slike se može 
dobiti kod inog, preciznog, podešavanja u koracima po npr. 1 ili 2 dB. Naručitelj je i sam u točkama 
2.3., 3.6., 4.8., 5.3. i 7.2. ograničio podešavanja na max. 1 dB. Također, napominjemo da UZV uređaj 
koji nudimo ima dinamički opseg u B modu (2D) u rasponu od 30 do 250 dB što je višestruko više od 
zahtijevanog.  
TRAŽENA IZMJENA: 
„2.5. Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB s korakom podešavanja max. 3 dB“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (64) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i 
konveksnom sondom,  pod točkom 2.5.  „Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB s 
korakom podešavanja min. 3 dB“ mijenja se i glasi  „Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 
30 do 90 dB s korakom podešavanja max. 3 dB“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (65) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom  
pod točkom 3.4., 4.1., 5.1., sljedeće:  
„3.4., 4.1., 5.1. PRF skala u min. rasponu od 100-19.500 Hz“ 
Tražimo minimalnu izmjena vrijednosti PRF-a skale koja ne utječe niti u jednom obliku na kvalitetu 
i dijagnostičku vrijednost samog UZV uređaja s obzirom da se kod pretraga koriste uvijek  srednje 
vrijednosti PRF-a. Rubne vrijednosti su marketinške i služe samo za „zaključavanje“ tehničkih 
specifikacija i protežiranje točno određenog gospodarskog subjekta što je suprotno direktivama EU 
kao i Zakonu o javnoj nabavi. Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste 
diskriminirali niti jednog svjetski renomiranog  ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja 
većem broju ponuditelja, te bi pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti 
osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„3.4. i 5.1. PRF skala u min. rasponu od 100-19.500 Hz ili 300-10.400 Hz 
4.1. PRF skala u min. rasponu od 100-19.500 Hz ili 300-20.100 Hz“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (65) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da se traži smanjenje gornje granice PRF skale na nešto 
više od 50% trenutne vrijednosti, a čime bi se znatno smanjila klasa ultrazvučnog uređaja. 
Raspon PRF skale ima direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na 
ultrazvučnom uređaju. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (66) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom  
3.7. i 5.9. sljedeće: 
“3.7. i 5.9. Gustoća linija: min. 6 odabira“ 
Tražimo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kojom niti u jednom obliku ne biste 
diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost 
samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja 



da sudjeluje u javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„3.7. i 5.9. Gustoća linija: min. 3 odabira“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (66) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da mogućnost namještanja gustoće linija u više razina 
ima direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na ultrazvučnom 
uređaju. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (67) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom  
4.8. i 7.2. sljedeće: 
„4.8. i 7.2. Reguliranje pojačanja u min. opsegu 0-80 dB u koraku maks. 1 dB“ 
Tražimo minimalnu izmjena donje vrijednosti dB koja ne utječe niti u jednom obliku na kvalitetu i 
dijagnostičku vrijednost samog UZV uređaja s obzirom da se kod reguliranja pojačanja koriste 
uvijek srednje vrijednosti dB. Rubne vrijednosti su marketinške i služe samo za „zaključavanje“ 
tehničkih specifikacija i protežiranje točno određenog gospodarskog subjekta što je suprotno 
direktivama EU kao i Zakonu o javnoj nabavi. 
Napominjemo da uređaj koji nudimo ima reguliranja pojačanja u opsegu 30-120 Db što je u 
ukupnom rasponu i više od zahtijevanog. 
 Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski 
renomiranog  ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi 
pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA:  
„4.8. i 7.2. Reguliranje pojačanja u min. opsegu 0-80 dB ili 30-120 dB u koraku maks. 1 dB“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (67) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Niže vrijednosti pojačanja u jedinici dB su bitne zbog finog podešavanja pojačanja s ciljem 
dobivanja kvalitetne slike za dijagnostiku. 
Tražena izmjena je neprihvatljiva budući niže vrijednosti pojačanja imaju direktan utjecaj na 
kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na ultrazvučnom uređaju. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (68) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom  
5. Power Doppler (PD) mod, pod točkom 5.5 sljedeće: 
„5.5. Odabir min. 16 Power Dopper mapa“ 
Tražimo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kojom niti u jednom obliku ne biste 
diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost 
samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja 
da sudjeluje u javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„5.5. Odabir min. 9 Power Dopper mapa“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (68) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da mogućnost namještanja Power Doppler mapa u više 
razina  ima direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na 
ultrazvučnom uređaju. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. 
 



TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (69) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom  
7. SteerableContinousWave (SCW) Doppler, pod točkom 7.4. sljedeće: 
„7.5. Wallfilter: raspon min. 25-6900 Hz, sa min. 8 koraka“ 
Tražimo minimalnu izmjena  vrijednosti Hz koja ne utječe niti u jednom obliku na kvalitetu i 
dijagnostičku vrijednost samog UZV uređaja s obzirom da se kod pretraga  koriste uvijek niže 
vrijednosti Hz, a sve više vrijednosti utječu na izbjeljenu sliku koja dijagnostički nije čitljiva i 
iskoristiva. Velike gornje  vrijednosti su marketinške i služe samo za „zaključavanje“ tehničkih 
specifikacija i protežiranje točno određenog gospodarskog subjekta što je suprotno direktivama EU 
kao i Zakonu o javnoj nabavi. Također, uređaj koji nudimo ima wallfilter s 10 koraka što je više od 
zahtjevanog. 
Prihvaćanjem navedene izmjene u niti jednom obliku ne biste diskriminirali niti jednog svjetski 
renomiranog  ponuđača UZV uređaja, omogućili bi prisustvovanja većem broju ponuditelja, te bi 
pokazali poštivanje Zakona o javnoj nabavi što bi i trebao biti osnovni cilj svakog Naručitelja. 
TRAŽENA IZMJENA:  
„7.5. Wallfilter: raspon min. 25-6900 Hz, sa min. 8 koraka ili wallfilter: raspon min. 0-2600 Hz, sa 
min. 10 koraka“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (69) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da se traži smanjenje gornje granice Wall filtra na 
manje od 40% trenutne vrijednosti, a čime bi se znatno smanjila klasa ultrazvučnog uređaja. 
Raspon Wall filtra ima direktan utjecaj na kvalitetu slike i mogućnosti obavljanja dijagnostike na 
ultrazvučnom uređaju. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (70) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom  
10.  Ostalo, pod točkom 10.3 sljedeće: 
„10.3. Potrošnja uređaja maksimalno 600 VA“ 
Tražimo minimalnu izmjenu tražene tehničke karakteristike kojom niti u jednom obliku ne biste 
diskriminirali niti jednog potencijalnog ponuditelja niti biste utjecali na kvalitetu i funkcionalnost 
samog uređaja, a omogućilo bi se nuđenje većem broju svjetski renomiranih ponuđača UZV uređaja 
da sudjeluje u javnom nadmetanju. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„10.3. Potrošnja uređaja maksimalno 900 VA“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (70) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tražena izmjena je neprihvatljiva budući da se traži povećanje potrošnje za čak 50% od trenutno 
tražene vrijednosti. Uređaji koji troše manje električne energije su energetski učinkovitiji pa 
samim time smanjuju i zagrijavanje prostorije u kojoj se ultrazvučni uređaj nalazi, a čime se 
omogućuje ugodnije obavljanje pregleda. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (71) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 
11. Sonde, pod točkom 11.2. sljedeće: 
„11.2. Ginekološka sonda:… širina: min. 26 mm…“ 
Tražimo minimalnu izmjenu širine ginekološke sonde kao beznačajne značajke samog opisa sonde. 
Čak je manja širina sonde bolja za pacijenticu pod uvjetom da takva sonda zadovoljava i sve ostalo 
zahtijevano pod točkom 11.2., a sonda koju nudimo zadovoljava sve zahtjeve, odnosno neke od 



najvažnijih stavki čak i premašuje, kao što je ukupni frekvencijski opseg rada od 3-10MHz, 
maksimalna dubina prikaza od 400 mm i maksimalno vidno polje od 142 ° kao ponajvažnije 
karakteristike kod opisa navedene sonde. 
TRAŽENE IZMJENE: 
„11.2. Ginekološka sonda:… širina: min. 21.5 mm…“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (71) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 3 – Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i 
konveksnom sondom,  pod točkom 11.2.  „Ginekološka sonda:… širina: min. 26 mm…“ mijenja se i 
glasi  „Ginekološka sonda: frekvencijski opseg rada: od maks. 3.5 MHz do min. 10 MHz, širina: min. 
21,5 mm, broj elemenata:min. 128, maksimalna dubina prikaza: min. 140 mm, maksimalno vidno 
polje: min. 130 stupnjeva“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (72) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:U tehničkoj specifikaciji – grupa 3 – 
Ginekološki ultrazvuk s vaginalnom, linearnom i konveksnom sondom, Naručitelj traži pod točkom 
11. Sonde,  pod točkom 11.3. sljedeće: 
„11.3. Linearna sonda: frekvencijski opseg rada: od max. 4MHz do min. 13 MHz…“ 
Tražimo minimalnu izmjenu frekvencijskog raspona jer sonda koju nudimo ima frekvencijski opseg 
rada od 3-12 MHz za razliku od zahtijevanog 4-13 MHz što u ukupnom zbroju daje jednak raspon 
od 9 MHz. Napominjemo i da se krajnje vrijednosti frekvencijskog opsega rada nikada ne koriste 
već se najčešće koristi srednja vrijednost frekvencijskog opsega i minimalni raspon prema više, 
odnosno niže ovisno o sondi i pretrazi koja se radi. 
Također, napominjemo da linearna sonda koju nudimo zadovoljava sve ostale zahtjeve iz točke 
11.3. tehničkih specifikacija kao što su širina, broj elemenata te maksimalna dubina prikaza. 
TRAŽENA IZMJENA: 
„11.3. Linearna sonda: frekvencijski opseg rada: od max. 4MHz do min. 13 MHz ili maks. 3 MHz do 
min. 12 MHz…“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (72) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (73) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Pregledom objavljenih minimalnih 
tehničkih karakteristika jasno je vidljivo da iste zadovoljava samo jedan proizvođač ultrazvučnih 
uređaja. Molimo izmjenu cjelokupnih tehničkih specifikacija prema prijedlogu u dokumentu: 
Tehnička specifikacija-Grupa 3.xlsx dostavljenom u privitku. Predložena promjena ne utječe na 
ograničavanje sudjelovanja niti jednom zainteresiranom gospodarskom subjektu, a istovremeno 
postiže da su zahtijevane minimalne tehničke karakteristike napisane na jasan, nepristran i 
nedvojben način. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (73) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. Zainteresirani gospodarski subjekt je dostavio novo izrađeni prijedlog tehničke 
specifikacije u kojem nije bilo točno naznačeno koje se karakteristike mijenjaju te koje nove 
karakteristike ovim specifikacijama dodaje. Zbog navedenog smatramo da bi prihvaćanjem 
predložene izmjene doveli ostale gospodarske subjekte, koji su pregledali tehničku specifikaciju 
i uputili primjedbe i prijedloge na postojeće stavke tehničke specifikacije, u nepovoljniji položaj 
u odnosu na zainteresiranog gospodarskog subjekta koji je uputio ovaj zahtjev. 
 
 
 
 
 



 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ODGOVORI 

NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 4. 
(prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se) 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (74) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Uz blage promjene traženih 
karakteristika biste mogli odabrati bolju i moderniju jedinicu jednog od renomiranih proizvođača, 
molim pregledajte u nastavku tablicu  sa sugestijama označenima crvenom bojom. Ako ne 
raspolažete sa većim iznosom tada možete iz natječaja isključiti nasadne instrumente, te ih 
nabavljati odvojeno. 
*saug motor već imate ili ste ga previdjeli ? jer će vam trebati 1kom saug motor, suhi za jedno 
radno mjesto u kutiji (procijenjena 5.000 kn + pdv) 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (74) 
Odgovor zainteresiranom gospodarskom subjektu: Previdom je stvarno došlo do pogreške te 
saug motor nije uključen u tehničku specifikaciju, a isti već ne postoji na lokaciji isporuke. Zbog 
navedene situacije dopunjuju se Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa 
nasadnim instrumentima: na način da se iza podtočke 9.1. dodaje se točka 10. Saug Motor,  
podtočka „10.1.u kutiji“ i podtočka „10.2. snaga min. 400-500 w za jednu jedinicu ili Micro-smart“ 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (75) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„1.3. Maksimalna visina sjedećeg dijela u najdonjem položaju manja od 350 mm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (75) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 1.3.  „Maksimalna visina sjedećeg dijela u najdonjem položaju u rasponu od 420 mm od 
poda“ mijenja se i glasi  „Maksimalna visina sjedećeg dijela u najdonjem položaju manja od 350 
mm“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (76) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„1.4. Minimalna visina sjedećeg dijela u najgornjem položaju veća od 800 mm“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (76) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 1.4.  „Minimalna visina sjedećeg dijela u najgornjem položaju u rasponu od min. 780 mm 
od poda“ mijenja se i glasi  „Minimalna visina sjedećeg dijela u najgornjem položaju veća od 800 
mm“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (77) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„1.5. Nosivosti za težine 180 kg ili više“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (77) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. U trenutnim tehničkim specifikacijama navedena je minimalna karakteristika uz 
navod da zainteresirani gospodarski subjekti slobodno mogu ponuditi i bolje karakteristike. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (78) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„1.6. Sigurnosni sustav s min. 5 sigurnosnih prekidača“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (78) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 



potrebama. U trenutnim tehničkim specifikacijama navedena je minimalna karakteristika uz 
navod da zainteresirani gospodarski subjekti slobodno mogu ponuditi i bolje karakteristike. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (79) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„1.14. Anatomski ili ravni naslon za glavu, visinski podesiv  ovisno o pacijentu“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (79) 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 1.14.  „Ravni naslon za glavu sa magnetskim jastučićem koji se može prilagoditi ovisno o 
visini pacijenta“ mijenja se i glasi  „Anatomski ili ravni naslon za glavu, visinski podesiv  ovisno o 
pacijentu“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (80) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
1.15. Grijač vode (za spray vodu ili punjač čašu ili oboje?) 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (80) 
Kod Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 1.15. Grijač vode , tražena stavka se odnosi na punjač čaše, a zbog nejasno napisane 
karakteristike Tekst pod točkom 1.15.  „Grijač vode“ mijenja se i glasi „Grijač vode za punjač 
čaše“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (81) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„2.4. Univerzalni moduli za nasadne instrumente:  turbinsko crijevo,mikromotor sa crijevom 
(individualni postav),  puster više funkcijski i skidač zubnih naslaga (fiksni postav)“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (81) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 2.4.  „Univerzalni moduli za nasadne instrumente:  turbinsko crijevo, 2x mikromotor sa 
crijevom (individualni postav),  puster više funkcijski i skidač zubnih naslaga (fiksni postav)“ 
mijenja se i glasi  „Univerzalni moduli za nasadne instrumente:  turbinsko crijevo,mikromotor sa 
crijevom (individualni postav),  puster više funkcijski i skidač zubnih naslaga (fiksni postav)“. 
Naručitelj nadalje nadopunjuje točku 8.3 na način da dodaje sljedeći tekst: 
 „1 x crveni koljičnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1,  brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo 
s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili slično koja 
omogućuje termičku sterilizaciju i dezinfekciju u autoklavu do 135° C (126-132° C), otpuštanje 
svrdla na potisak.“ 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (82) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„2.10. Dodatno tacna za instrumentarij, velika, od inoxa“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (82) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na  neutralan način sukladno svojim potrebama kako ne 
bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja gospodarskih subjekata u postupku nabave. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (83) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„3.1.1. Mogućnost brzog i jednostavnog spajanja na univerzalnu spojku za turbinu (spojka sa LED 
izvorom svjetla)“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (83) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja 



gospodarskih subjekata.  
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (84) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„3.2.2. Broj okretaja u minimalnom rasponu od 100 okretaja/min do 40000 okretaja/min“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (84) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama, s tim da smanjenjem broja okretaja smanjuje se učinkovitost rada uređaja. Naručitelj 
je kroz tražene tehničke specifikacije nastojao omogućiti sudjelovanje većem broju gospodarskih 
subjekata. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (85) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„3.4.2. Frekvencija rada u rasponu od  24 do 35 kHz“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (85) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (86) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„3.4.3. Mogućnost korištenja min. 15 različitih nastavaka za različite namjene“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (86) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja 
gospodarskih subjekata.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (87) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„3.4.5. Intenzitet svjetla minimalno 20.000 lux“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (87) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja 
gospodarskih subjekata.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (88) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„4.5. Sustav aspiracije za spajanje na suhi saug sistem, ugrađena sva potrebna instalacija, saug 
crijeva i promjenjivi saug filteri, centrifugalni 99%i amalgam separator „ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (88) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4 - Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 4.5.  „Sustav aspiracije za spajanje na suhi saug sistem, ugrađena sva potrebna instalacija, 
saug crijeva i promjenjivi saug filteri, amalgam separator sukladno normi koja testira ispravnost 
separatora amalgana, ispravno i sigurno funkcioniranje“ mijenja se i glasi  „Sustav aspiracije za 
spajanje na suhi saug sistem, ugrađena sva potrebna instalacija, saug crijeva i promjenjivi saug 
filteri, amalgam separator u stolici sa svim vanjskim priključcima za kirurški aspirator“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (89) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„4.6. Opskrba jedinice vodom - integriran sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 litre s 
prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava ili 



vanjski rezervoar za destiliranu vodu kapaciteta najmanje 5 litara.“ 
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (89) 

Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 4.6. „Opskrba jedinice vodom - sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 litre s 
prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava“ 
mijenja se i glasi „Opskrba jedinice vodom - integriran sustav boce za destiliranu vodu od 
minimalno 1 litre s prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz 
vodovodnog sustava ili vanjski rezervoar za destiliranu vodu kapaciteta najmanje 2 litre. 
Razlog iz zbog kojega nismo uvažili kapacitet vanjskog rezervoara od najmanje 5 litara je što 
smatramo da je takav kapacitet previše ograničavajući te smo stoga dopunili tehničku 
karakteristiku na način kako je to navedenu u tekstu iznad. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (90) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„6.2. Napon min. 17- 24 V DC“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (90) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama, tražena izmjena bi dovela do značajnog smanjenja minimalnih uvjeta te bi to dovelo 
do smanjenja kvalitete uređaja. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (91) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„6.3. Snage maks. Do 12 VA“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (91) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama, tražena izmjena bi dovela do značajnog smanjenja minimalnih uvjeta te bi to dovelo 
do smanjenja kvalitete uređaja.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (92) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„6.4. Maksimalni intenzitet svjetla min. 30.000 Lux a“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (92) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja 
gospodarskih subjekata.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (93) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„6.5. Ugrađena min. 2 ili više LED izvora osvjetljenja (LED diode)“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (93) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (94) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„6.6.  raspon temperature od min. 4000 do maks. 5000 K“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (94) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama vodeći računa o tome kako ne bi došlo do ograničavanja sudjelovanja većeg broja 



gospodarskih subjekata. 
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (95) 
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„6.7. Reflektor mora imati način rada koji sprječava prijevremeno stvrdnjavanje kompozita“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (95) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 6.7.  „Reflektor mora imati način rada koji spriječava prijevremeno stvrdnjavanje 
kompozita, koji se može aktivirati putem tipke na liječničkom elementu ili bekontaktno putem 
senzor“ mijenja se i glasi  „Reflektor mora imati način rada koji sprječava prijevremeno 
stvrdnjavanje kompozita“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (96) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„8.2 . 1 x turbina LED, 4 spray sipnice, ugrađen dvostruki antiretrakcijski nepovratni ventil, tijelo 
turbine s površinom koja sprečava klizanje instrumenta, kao što je površina od titana ili slično“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (96) 
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta uz nadopunu od strane 
Naručitelja.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 8.2.  „1 x turbina LED, 4 spray sipnice, ugrađen dvostruki antiretrakcijski nepovratni ventil, 
tijelo turbine s površinom koja sprečava klizanje instrumenta, kao što je površina od titana“  
mijenja se i glasi  „1 x turbina LED, 4 spray sipnice, ugrađen dvostruki antiretrakcijski nepovratni 
ventil, tijelo turbine s površinom koja sprečava klizanje instrumenta, kao što je površina od titana 
ili slično koja omogućuje termičku sterilizaciju i dezinfekciju u autoklavu u autoklavu do 135° C 
(126-132° C). 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (97) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„8.3. 1 x plavi količnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1,  brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, 
tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili slično, 
otpuštanje svrdla na potisak“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (97) 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta uz nadopunu od strane 
Naručitelja.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 8.3.  „1 x plavi količnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1,  brzina maks. 40.000 rpm, intra 
spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana, promjer 
glave maks. 8.7 mm, otpuštanje svrdla na potisak“  
mijenja se i glasi  „1 x plavi koljičnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1,  brzina maks. 40.000 rpm, 
intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili 
slično koja omogućuje termičku sterilizaciju i dezinfekciju u autoklavu do 135° C (126-132° C), 
otpuštanje svrdla na potisak.“ 
Pogledati Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (81) zbog toga što je Naručitelj 
nadopunio točku 8.3 tehničke specifikacije za Grupu 4. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (98) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
„8.4.  1 x nasadnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1,  brzina maks. 40.000 rpm, intra spray, tijelo s 
površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili slično“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (98) 
Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta uz nadopunu od 
strane Naručitelja.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 



točkom 8.4.  „1 x nasadnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1,  brzina maks. 40.000 rpm, intra 
spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana, promjer 
glave maks. 8.7 mm, otpuštanje svrdla na potisak“  
mijenja se i glasi  „1 x nasadnik podržava led svijetlo; prijenos 1:1,  brzina maks. 40.000 rpm, 
intra spray, tijelo s površinom koja sprečava klizanje instrumenta kao što je površina od titana ili 
slično koja omogućuje termičku sterilizaciju i dezinfekciju u autoklavu do 135° C (126-132° C) 
otpuštanje svrdla na potisak“. 
Smatramo da je kod točke 8.4. dio tehničke karakteristike „otpuštanje svrdla na potisak“ 
neutralna karakteristika te treba ostati sastavni dio specifikacije uz gore navedeni prijedlog 
zainteresiranog gospodarskog subjekta.  

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (99) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je prijedlog: 
„9.1. sjedište sa naslonom za leđa, visinski podesivo sa mehaničkim kočnicama za fiksiranje visine 
sjedišta kao i nagiba naslona za leđa, na kotačima sa postoljem od metala, tapecirung otporan na 
standardne dezinficijense“ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (99) 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim instrumentima: pod 
točkom 9.1.  „sjedište kružnog oblika sa naslonom za ruke ili leđa, visinski podesiva sa mehaničkim 
kočnicama za fiksiranje odabrane pozicije, tapecirung otporan na standardne dezinficijense“  
mijenja se i glasi  „sjedište sa naslonom za leđa, visinski podesivo sa mehaničkim kočnicama za 
fiksiranje visine sjedišta kao i nagiba naslona za leđa, na kotačima sa postoljem od metala, 
tapecirung otporan na standardne dezinficijense“. 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (100) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:  
Stavka 1.14.   
Traži se: „Ravni naslon za glavu sa magnetskim jastučićem koji se može prilagoditi ovisno o visini 
pacijenta“. Prilagođavanjem naslona za glavu ovisno o visini pacijenta može se izvršiti na razne 
načine, a ne nužno samo magnetskim jastučićem. Kako bi se omogućilo sudjelovanje više 
zainteresiranih subjekata tražimo da se iz opisa stavke izbaci navod „sa magnetskim jastučćem“. „ 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (100) 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Odgovor isti kao kod Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (79). 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (101) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Stavka 4.6. 
Traži se: „Opskrba jedinice vodom – sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 1 litre s 
prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na korištenje vode iz vodovodnog sustava“  
Tražimo da se iz opisa izbaci navod „..s prekidačem koji omogućuje jednostavan prijelaz na 
korištenje vode iz vodovodnog sustava“ 
Smatramo da je ovaj zahtjev nepotreban za svakodnevni rad. U svakodnevnom radu koristi se voda 
iz vodovoda. Stolica mora imati mogućnost korištenja destilirane vode. Prijelaz za korištenje jedne 
od navedenih mogućnosti može se ostvariti i na druge načine, ne nužno prekidačem, a koji se isto 
tako mogu smatrati jednostavnim. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (101) 
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. 
Naručitelj je predmet nabave raspisao na jasan, nedvojben i neutralan način sukladno svojim 
potrebama. S tim da su Tehničke specifikacije – Grupa 4- Stomatološka stolica sa nasadnim 
instrumentima: pod stavkom 4.6. dopunjene u Odgovoru naručitelja na primjedbu ili prijedlog 
(89). 
 
 



TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (102) 

Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: 
Stavka 9.1. 
Traži se: Terapeutska stolica, sjedište kružnog oblika sa naslonom za ruke ili leđa, visinski podesiva 
sa mehaničkim kočnicama za fiksiranje odabrane pozicije, tapecirung otporan na standardne 
dezinficijense“ 
Većina proizvođača proizvodi terapeutske stolice sa sjedištem anatomskog oblika. Tražimo da se iz 
specifikacije izbaci navod „kružnog oblika“ jer takav opis ograničava mogućnost sudjelovanja 
različitih proizvođača koji imaju naprednije rješenje oblika od traženog. 

ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (102) 
Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.  
Odgovor isti kao kod Odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (99). 
 
 

 
 
 
 
 
 

STRUČNO POVJERENSTVO  
ZA JAVNU NABAVU 


