RE PU B LIK A H R VA TS KA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU
KLASA: 500-01/18-01/17
URBROJ: 2125/1-12-02/2-21-38
Gospić, 24. veljače 2021. godine
Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16., dalje u
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 savjetovanja sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN)
https://eojn.nn.hr/Oglasnik za predmet nabave dijagnostičko-terapijske opreme i ostale
medicinsko tehničke opreme, evidencijski broj nabave: 1/21JN, objavljuje
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

Ličko-senjska županija
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
OIB: 40774389207
1/21JN
Nabava dijagnostičko-terapijske opreme i ostale
medicinsko tehničke opreme – po grupama – 4 grupe.
Naručitelj je na stranicama EOJN-a objavio nacrt
Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije za sve
4 grupe predmeta nabave i troškovnike za sve 4 grupe
predmeta nabave.
22. siječnja 2021. godine
1. veljače 2021. godine
Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije
održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA I ODGOVORI
NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za Dokumentaciju o nabavi
(prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (1)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 4. stavak 4. prijedloga Ugovora
glasi:
„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručitelja
osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku
Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti u najdužem roku od 10 radnih
dana od isporuke uređaja i opreme“
Molimo da se rok izvršenja edukacije uskladi sa završetkom ugovornih obveza u roku 90 dana od

sklapanja ugovora, odnosno da ovaj stavak glasi:
„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručitelja
osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku
Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti najkasnije u roku iz stavka 1. članka 4. ovog
Ugovora.“
U slučaju prihvaćanja ovog zahtjeva, molim uskladiti navedeno također u točki 2.8. DoN-a i 7.10.
DoN-a.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (1)
Djelomično se prihvaća primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekst iz Priloga 3: Prijedlog ugovora u članku 4. stavku 4. „Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan
osigurati za dva do četiri predstavnika Naručitelja osnovno osposobljavanje za rad na opremi u
trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti u
najdužem roku od 10 radnih dana od isporuke uređaja i opreme“ mijenja se i glasi
„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručitelja
osnovno osposobljavanje za rad na isporučenoj opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku
Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti najkasnije u roku iz stavka 1. članka 4. ovog
Ugovora.“
Tekst iz točke 2.8. DoN-a „Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri
predstavnika Naručitelja osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5
sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti u najdužem roku od 10
radnih dana od isporuke uređaja i opreme u:…“ mijenja se i glasi
„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručitelja
osnovno osposobljavanje za rad na isporučenoj opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku
Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti najkasnije u gore navedenom roku
završetka izvršenja ugovora u:….“
Tekst iz točke 7.10. DoN-a „Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri
predstavnika Naručitelja osnovno osposobljavanje za rad na opremi u trajanju do maksimalno 5
sati (za svaku Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti u najdužem roku od 10
radnih dana od isporuke uređaja i opreme u:…“ mijenja se i glasi
„Za Grupe 1-4 Isporučitelj je obvezan osigurati za dva do četiri predstavnika Naručitelja
osnovno osposobljavanje za rad na isporučenoj opremi u trajanju do maksimalno 5 sati (za svaku
Grupu). Osposobljavanje je Isporučitelj obvezan izvršiti najkasnije u gore navedenom roku
završetka izvršenja ugovora u:….“
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (2)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 4. stavak 5. prijedloga Ugovora
glasi:
„Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci.“
Molimo preciznije definiranje ovog stavka, odnosno da ovaj stavak glasi:
„Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci,
kojim se potvrđuje kvantitativno preuzimanje opreme od strane Naručitelja prema uvjetima ovog
Ugovora na ugovoreno mjesto isporuke kod krajnjeg korisnika, sukladno točki 2.7. Dokumentacije o
nabavi.“
U slučaju prihvaćanja ovog zahtjeva, molim uskladiti navedeno također u točki 2.8. DoN-a i 7.10.
DoN-a.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (2)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekst iz Priloga 3: Prijedlog ugovora u članku 4. stavku 5. „Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da
će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci.“ mijenja se i glasi
„Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci,
kojim se potvrđuje kvantitativno preuzimanje opreme od strane Naručitelja prema uvjetima ovog
Ugovora na ugovoreno mjesto isporuke kod krajnjeg korisnika, sukladno točki 2.7. Dokumentacije o
nabavi.“
Tekst iz točke 2.8. DoN-a „Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja
potpisati Zapisnik o isporuci.“ mijenja se i glasi „Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će
prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci, kojim se potvrđuje kvantitativno

preuzimanje opreme od strane Naručitelja prema uvjetima ovog Ugovora na ugovoreno mjesto
isporuke kod krajnjeg korisnika, sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.“
Tekst iz točke7.10. DoN-a „Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će prilikom isporuke uređaja
potpisati Zapisnik o isporuci.“ mijenja se i glasi „Naručitelj i Isporučitelj se obvezuju da će
prilikom isporuke uređaja potpisati Zapisnik o isporuci, kojim se potvrđuje kvantitativno
preuzimanje opreme od strane Naručitelja prema uvjetima ovog Ugovora na ugovoreno mjesto
isporuke kod krajnjeg korisnika, sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi.“
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (3)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 5. stavak 1. prijedloga Ugovora
glasi:
„Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4.st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni
vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme
sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili
otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se
prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao
npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem
pisanog naloga Naručitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvat uređaja
i opreme).“
Molimo preciznije definiranje ovog stavka, odnosno da ovaj stavak glasi:
„Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4.st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni
vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme
sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili
otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se
prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao
npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem
pisanog naloga Naručitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvat uređaja
i opreme), pri čemu se Isporučitelj neće smatrati odgovornim za kašnjenje koje je time
uzrokovano.“
U slučaju prihvaćanja ovog zahtjeva, molim uskladiti navedeno također u točki 2.8. DoN-a i 7.10.
DoN-a.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (3)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekst iz Priloga 3: Prijedlog ugovora u članku 5. stavku 1. „Isporučitelj ima pravo na produženje
roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon
sklapanja ugovora a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli
predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna
ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave,
požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu
mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem pisanog naloga Naručitelja
(npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvat uređaja i opreme).“
mijenja se i glasi
„Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4.st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni
vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora, a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme
sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili
otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se
prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao
npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem
pisanog naloga Naručitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvat uređaja
i opreme), pri čemu se Isporučitelj neće smatrati odgovornim za kašnjenje koje je time
uzrokovano.“
Tekst iz točke 2.8. DoN-a „Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u
slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospjelosti
obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla
spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom
podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na

tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka
moguće je i temeljem pisanog naloga Naručitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih
preduvjeta za prihvat uređaja i opreme).“ mijenja se i glasi
„Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni
vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora, a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme
sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili
otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se
prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao
npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem
pisanog naloga Naručitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvat uređaja
i opreme), pri čemu se Isporučitelj neće smatrati odgovornim za kašnjenje koje je time
uzrokovano.“
Tekst iz točke 7.10. DoN-a „Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u
slučaju više sile (izvanredni vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora a prije dospjelosti
obveze, koji se u vrijeme sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla
spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom
podrazumijevaju se prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na
tijek isporuke robe, kao npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka
moguće je i temeljem pisanog naloga Naručitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih
preduvjeta za prihvat uređaja i opreme).“ mijenja se i glasi
„Isporučitelj ima pravo na produženje roka iz čl.4. st.1. ovog Ugovora u slučaju više sile (izvanredni
vanjski događaji nastali nakon sklapanja ugovora, a prije dospjelosti obveze, koji se u vrijeme
sklapanja ugovora nisu mogli predvidjeti, niti ih je ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili
otkloniti te za koje nije odgovorna ni jedna ni druga strana). Pod višom silom podrazumijevaju se
prirodni događaji, npr. poplave, požari ili pak ljudske radnje koje utječu na tijek isporuke robe, kao
npr. karantena, a koji se nisu mogli predvidjeti i otkloniti. Produženje roka moguće je i temeljem
pisanog naloga Naručitelja (npr. u slučaju da nema infrastrukturnih preduvjeta za prihvat uređaja
i opreme), pri čemu se Isporučitelj neće smatrati odgovornim za kašnjenje koje je time
uzrokovano.“
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (4)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 8. stavak 1. prijedloga Ugovora
glasi:
„Ukoliko Isporučitelj zakasni svojom krivnjom s isporukom Naručitelj može na ime ugovorne kazne
(penala) naplatiti penale od 2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5% ( pet posto)
od ukupno ugovorne vrijednosti.“
Molimo da se jasno utvrditi računa li se vrijednost ugovorne kazne od ukupno ugovorene
vrijednosti s PDVom ili bez PDV-a.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (4)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekst iz Priloga 3: Prijedlog ugovora u članku 8. stavku 1. „Ukoliko Isporučitelj zakasni svojom
krivnjom s isporukom Naručitelj može na ime ugovorne kazne (penala) naplatiti penale od 2‰
(dva promila) za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5% ( pet posto) od ukupno ugovorne vrijednosti.“
mijenja se i glasi „Ukoliko Isporučitelj zakasni svojom krivnjom s isporukom Naručitelj može na
ime ugovorne kazne (penala) naplatiti penale od 2‰ (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, a
najviše 5% ( pet posto) od ukupno ugovorne vrijednosti (bez PDV-a).“
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (5)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 9. stavak 3. prijedloga Ugovora
glasi:
„Isporučitelj se obvezuje u jamstvenom roku: redovno održavati i servisirati uređaj prema uputama
proizvođača te otklanjati kvarove putem servisa, organizirati radove otklanjanja nedostataka na
mjestu instalacije uređaja, organizirati te radove na način da uređaj koji se servisira ili popravlja
ne bude izvan redovne uporabe od strane Naručitelja više od 30 dana godišnje.“
Molimo definiranje ovog stavka na način da se računaju radni dani, odnosno da ovaj stavak glasi:
„Isporučitelj se obvezuje u jamstvenom roku: redovno održavati i servisirati uređaj prema uputama

proizvođača te otklanjati kvarove putem servisa, organizirati radove otklanjanja nedostataka na
mjestu instalacije uređaja, organizirati te radove na način da uređaj koji se servisira ili popravlja
ne bude izvan redovne uporabe od strane Naručitelja više od 30 radnih dana godišnje.“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (5)
Ne prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Navedena izmjena predstavlja značajnije odstupanje od traženoga, pri definiranju gore
spomenutog roka Naručitelj je temeljem dostupnih prijedloga ugovora objavljenih u EOJN-u te
internetskim stranicama drugih naručitelja utvrdio da neki od njih propisuju znatno kraće
rokove.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (6)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu: Članak 11. stavak 1. prijedloga Ugovora
glasi:
„Isporučitelj se obvezuje otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku s time da za cijelo vrijeme
trajanja ovog Ugovora uređaj može biti izvan funkcije, iz tog razloga, najduže ukupno 30 dana
godišnje.“
Molimo definiranje ovog stavka na način da se računaju radni dani, odnosno da ovaj stavak glasi:
„Isporučitelj se obvezuje otkloniti kvar u najkraćem mogućem roku s time da za cijelo vrijeme
trajanja ovog Ugovora uređaj može biti izvan funkcije, iz tog razloga, najduže ukupno 30 radnih
dana godišnje.“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (6)
Ne prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Navedena izmjena predstavlja značajnije odstupanje od traženoga, pri definiranju gore
spomenutog roka Naručitelj je temeljem dostupnih prijedloga ugovora objavljenih u EOJN-u te
internetskim stranicama drugih naručitelja utvrdio da neki od njih propisuju znatno kraće
rokove.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (7)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
DODATNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIGITALNOG RTG UREĐAJA – MAMOGRAFA Trenutna
raspodjela bodova je napravljena prema sljedećoj tablici:

Trenutno se boduje samo tehnička karakteristika ravnog detektora mamografskog uređaja. To je
svakako stavka koja utječe na kvalitetu mamografskog uređaja, međutim toplinski kapacitet
kućišta RTG cijevi također utječe na kvalitetu mamografskog uređaja.
Bodovanje dodatnih tehničkih karakteristika trenutno daje potpunu prednost uređaju samo jednog
proizvođača koji dobiva maksimalnih 30 bodova za dodatna funkcionalna svojstva. Time se stvara
ogromna prednost za nefinancijski kriterij ponude te ostale potencijalne ponuditelje stavlja u
neravnopravan položaj.
Naručitelj u sklopu odgovora na naš postavljen upit za točku 3.4 navodi dugotrajnost RTG
cijevi kao bitnu karakteristiku mamografskog uređaja.
U obrazloženju zahtjeva za izmjenu točke 3.4. tehničke specifikacije detaljno je objašnjena veća
važnost toplinskog kapaciteta kućišta RTG cijevi.
Naručitelj u izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima prilikom odbijanja prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekta navodi kako je
primarni cilj naručitelja nabava najkvalitetnijeg uređaja u trenutnoj procijenjenoj vrijednosti.

Kako bi se bodovala još jedna bitna tehnička karakteristika koja ima direktan utjecaj na
kvalitetu mamografskog uređaja i 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. 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 (7)
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.
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI ZAINTERSIRANIH GOSPODASKIH SUBJEKATA I ODGOVORI
NARUČITELJA NA PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE za GRUPU 1.
(prihvaća se / djelomično se prihvaća/ ne prihvaća se)
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (8)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Predlažemo da nakon podtočke 1.8. DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA se doda još jedna podtočka
1.8.8. koja bi glasila:
„1.8.8. Monitor u boji s LED pozadinskim osvjetljenjem: min. HDMI i DisplayPort priključak,
dijagonala min. 24“, rezolucija min. 1920x1080 piksela, svjetlina min. 300cd/m2, kontrast
min 1000:1, kut vidljivosti vodoravno/okomito min. 178⁰ /178⁰“.
Obrazloženje:
Uobičajena je praksa da liječnik/radiolog, u sklopu svoje dijagnostičke radne stanice, na svom
raspolaganju ima 3 monitora.
Dva monitora su monokromatska dijagnostička monitora na kojima se prikazuju TRG (i druge)
slike pacijenata.
Pomoću trećeg („običnog“) monitora, liječnik se koristi svojim PACS sustavom bez potrebe za
uklanjanjem neke od snimaka pacijenata s dijagnostičkih monitora.
Dodatan monitor (koji) predlažemo bi doprinio znatno ugodnijem korisničkom iskustvu rada s
PACS sustavom, a ne bi bilo potrebe za ikakvom financijskom korekcijom procijenjene vrijednosti
nabave.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (8)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekstu iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj dodaje se točka 1.8.8. koja glasi
„Monitor u boji s LED pozadinskim osvjetljenjem: min. HDMI i DisplayPort priključak, dijagonala
min. 24“, rezolucija min. 1920x1080 piksela, svjetlina min. 300cd/m2, kontrast min 1000:1, kut
vidljivosti vodoravno/okomito min. 178⁰ /178⁰“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (9)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Traženo: 1.2.6. Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi min. ±140°
Zahtjev za promjenom:
Molimo Vas minimalnu izmjenu tehničke specifikacije navedene točke na način da se vrijednost
min. ±140° promijeni u min. ±120°. Navedena promjena ne utječe na rad samoga uređaja, niti na

kvalitetu oslikavanja. Uvažavanjem navedenoga omogućit ćete javljanje većem broju ponuditelja, a
samim time i ostvarivanje ekonomskog benefita kao rezultata konkurentnosti na natječaju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (9)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj pod točkom 1.2.6. „Rotacija RTG
cijevi oko horizontalne osi min. ±140°“ mijenja se i glasi „Rotacija RTG cijevi oko horizontalne osi
min. ±120°“
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (10)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Traženo: 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; mijenjanje orijentacije iz tzv. "portrait" u "landscape" položaj i obrnuto u ovisnosti o
rotaciji RTG cijevi.
Zahtjev za promjenom: Molimo Vas brisanje navedene točke.
S obzirom na to da su svi parametri iz navedene stavke vidljivi ili se mogu namještati na radnoj
konzoli u radnoj sobi te da navedena promjena ne utječe na kvalitetu oslikavanja i rada samog
uređaja, a pritom omogućuje poštivanje načela tržišnog natjecanja i raznovrsnosti ponuđenih
tehnoloških rješenja. Uvažavanjem navedenoga omogućit ćete javljanje većem broju ponuditelja s
različitim tehničkim rješenjima.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (10)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga. Naručitelj je u DoN-u 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. Traženu karakteristiku veći broj
proizvođača može zadovoljiti te ista danas predstavlja standard koji značajno doprinosi kvaliteti
i ugodnosti rada s RTG uređajima.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (11)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Traženo: 1.2.12. Upravljanje kolimatorom: ručno i motorizirano
Zahtjev za promjenom:
Molimo Vas minimalnu izmjenu tehničke specifikacije navedene točke. Kako bi se poštivala načela
kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije,
načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti molimo Vas da
navedenu točku izmijenite u: Upravljanje kolimatorom: ručno ili motorizirano.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (11)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Navedena izmjena predstavlja bitno odstupanje od traženoga. Naručitelj je u DoN-u jasno i
nedvosmisleno opisao tražene tehničke karakteristike uređaja, te je dodatno provjerio jesu li se
stvorili uvjeti nuđenja od strane više proizvođača. Uzimajući u obzir činjenicu da na tržištu
postoji dovoljan broj gospodarskih subjekata koji mogu zadovoljiti traženu specifikaciju,
izmjenom bi se značajno narušila kvaliteta traženog uređaja, što je u suprotnosti sa ZJN 2016 i
njegovim načelima, iz razloga što bi se u tom slučaju radilo o pogodovanju određenom
gospodarskom subjektu. Pogodovanje jednom gospodarskom subjektu ne predstavlja načelo
tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog
priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (12)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Traženo: 1.3.2. Toplinski kapacitet anode min. 400 kHU
Zahtjev za promjenom:
Molimo Vas minimalnu izmjenu tehničke specifikacije navedene točke na min. 300 kHU. Tehnička

rješenja različitih proizvođača dovela su do potreba za manjim toplinskim kapacitetima anode.
Samim time vrijednost toplinskog kapaciteta anode vezana je npr. i za vrijednosti brzine odvođenja
topline s anode tako da se time onemogućuje zadovoljavanje tehničke specifikacije proizvođačima
koji nude bolja tehnička rješenja. Uvažavanjem navedenoga omogućit ćete javljanje većem broju
ponuditelja s različitim tehničkim rješenjima.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (12)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Navedena primjedba je povezana s Odgovorom naručitelja na primjedbu ili prijedlog (14) gdje je
gdje je prihvaćena izmjena zainteresiranog gospodarskog subjekta.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (13)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Traženo: 1.4.4. Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu min. 280 kg
Zahtjev za promjenom:
Molimo Vas minimalnu izmjenu tehničke specifikacije te s navedena točka glasi:
Najveća dozvoljena masa pacijenta na stolu min. 210 kg.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (13)
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 povezane s
transparentnošću i zaštitom tržišnog natjecanja. Tražena karakteristika je važna tehnička
karakteristika koju više proizvođača može zadovoljiti, ovisno o modelu uređaja koji je spreman
ponuditi. Navedena karakteristika bitna je za pouzdanost, funkcionalnost i sigurnost rada
uređaja.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (14)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Točka 1.3.2.
Toplinski kapacitet anode min. 400 kHU
Molimo Vas promijeniti u
Toplinski kapacitet anode min. 350 kHU
Naručitelj je u izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima odbio naš zahtjev za izmjenu ove točke tehničke specifikacije sa obrazloženjem da
„navedena tehnička karakteristika može biti zadovoljena od svih većih proizvođača RTG uređaja
ponudom RTG zračnika jačih karakteristika.“
Tvrtka …………., kao najveći svjetski proizvođač radiološke opreme, u svoj najjači model
podnog digitalnog RTG uređaja ugrađuje samo jednu vrstu RTG cijevi. To je također praksa i
kod ostalih vodećih svjetskih proizvođača radiološke opreme čime se postiže standardizacija
proizvoda.
Tvrtka …….. u svojim razvojnim centrima samostalno razvija i proizvodi RTG cijevi i brojne druge
dijelove za svoje RTG uređaje te ih ne kupuje od drugih proizvođača, a pri razvoju RTG cijevi koriste
se najnovije tehnologije i inovacije kako bi se poboljšala izdržljivost RTG cijevi kod većih
opterećenja u smislu pojačanog priljeva pacijenata u jedinici vremena i pri zahtjevnijim
snimanjima.
Na taj način svojim kupcima jamčimo najvišu kvalitetu naših RTG uređaja i osiguravamo
brzinu isporuke i dostupnost svih rezervnih dijelova.
RTG cijev koju ugrađujemo u naš najjači model podnog digitalnog RTG uređaja ima nešto niži
toplinski kapacitet anode od trenutno traženog, ali to nikako ne utječe na trajnost naše RTG cijevi
budući da su za trajnost RTG cijevi bitni i brojni drugi tehnički parametri koji omogućuju
optimalno hlađenje RTG cijevi i o kojima se vodi računa pri razvoju RTG cijevi.
S obzirom na minimalno odstupanje tražene tehničke karakteristike te na činjenicu da naš
NAJJAČI MODEL podnog digitalnog RTG uređaja ne može zadovoljiti SAMO JEDNU točku

tehničke specifikacije, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki ………. kao najvećem
svjetskom proizvođaču RTG uređaja omogućilo sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (14)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 1- Digitalni RTG uređaj: pod točkom 1.3.2. „Toplinski
kapacitet anode min. 400 kHU“ mijenja se i glasi „Toplinski kapacitet anode min. 350 kHU“.
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 (15)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
U tehničkoj specifikaciji -grupa 2 – Digitalni RTG uređaj-mamograf, Naručitelj traži pod točkom
2.8. sljedeće:
„2.8. Kompresija u min. rasponu od 30-200N“
Molimo navođenje digitalne i ručne kompresije zbog sigurnosnih značajki za pacijente kako bi se
izbjegle neželjene posljedice. Na navedeni način ćete se osigurati kao naručitelj, a apsolutno svi
renomirani proizvođači mamografskih uređaja posjeduju digitalnu i ručnu kompresiju.
TRAŽENA IZMJENA:
„2.8. Digitalna i ručna kompresija u min. rasponu od 30-200N“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (15)
Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Navedena izmjena se može promatrati kao ograničavajući čimbenik koji može dovesti do kršenja
odredbi ZJN 2016 u pogledu transparentnosti i zaštite tržišnog natjecanja.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (16)
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:
Naručitelj je u izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima odbio naš zahtjev za izmjenu ove točke tehničke specifikacije sa obrazloženjem da bi
smanjenje raspona u izlaznom naponu dovelo do snižavanja klase uređaja.
Tvrtka ….., kao najveći svjetski proizvođač radiološke opreme, željela bi istaknuti kako izlazni
napon uređaja ne definira klasu mamografskog uređaja. Klasa mamografskih uređaja na
tržištu se definira na temelju dostupnih dijagnostičkih opcija, odnosno prema tome da li
mamografski uređaj ima npr. mogućnost snimanja tomosinteze, snimanja s kontrastom i
mogućnosti izvođenja biopsija dojke.
Razni proizvođači imaju različita tehnička rješenja mamografskih uređaja. Naš uređaj ima nešto
niži raspon izlaznog napona, ali to nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za
mamografiju. Za dobivanje kvalitetne slike najbitnija komponenta mamografskog uređaja je
detektor.
Izlazni napon samo je jedan od brojnih parametara koji se podešavaju prilikom snimanja. Na
kvalitetu slike utječu zajedno svi akvizicijski parametri te razina kvalitete detektora (čija je
tražena razina kvalitete detaljno opisana u točki 4. RAVNI DETEKTOR). Mogućnost podešavanja
napona u rasponu višem od 35 kV ne omogućuje bolje dijagnostičke mogućnosti uređaja jer
se ti rasponi ne koriste u konvencionalnoj 2D mamografiji.
Također je bitno istaknuti kako se naponi u rasponu iznad 35 kV koriste isključivo za
snimanja s tomosintezom i snimanja s kontrastnim sredstvom, a ova klasa uređaja nije
predmet nabave u ovom javnom nadmetanju pa stoga nema potrebe tražiti izlazne napone
viših vrijednosti.
S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …….. kao najvećem

svjetskom proizvođaču radiološke opreme pa tako i ostalim gospodarskim subjektima
omogućilo ravnopravno sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (16)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 1.
„Izlazni napon u min. rasponu od 22 - 49 kV u koracima po 1 kV“ mijenja se i glasi „Izlazni napon
u min. rasponu od 23 - 35 kV u koracima po 1 kV“.
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (17)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Točka 3.4.
Toplinski kapacitet anode min. 300 kHU
Molimo Vas promijeniti u
Toplinski kapacitet anode min. 300 kHU ili toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi min. 800
kHU
OBRAZLOŽENJE:
Naručitelj je u izvješću o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima odbio naš zahtjev za izmjenu ove točke tehničke specifikacije sa obrazloženjem da bi
smanjenje toplinskog kapaciteta anode utjecalo na finalnu kvalitetu uređaja čime bi se uređaj
smjestio u nižu klasu te da bi se prihvaćanjem tražene izmjene koja odstupa od trenutnih
specifikacija utjecalo na krajnje mogućnosti uređaja te dugotrajnost RTG cijevi.
Željeli bismo ponovno istaknuti da tvrtka …… u ponudi ima uređaj koji je konstruiran tako da ima
nešto manji toplinski kapacitet anode, a puno veći toplinski kapacitet kućišta RTG cijevi od
čak 2430 kHU (znači više od 8 puta od trenutno traženog toplinskog kapaciteta anode).
Prema tehničkom rješenju našeg uređaja najveći dio toplinskog opterećenja preuzima kućište RTG
cijevi, čime se omogućuje optimalno hlađenje uz visoki broj okretaja anode. Samim time nije točna
tvrdnja da se bi se promjenom ove tehničke karakteristike utjecalo na krajnje mogućnosti uređaja
te dugotrajnost RTG cijevi, a što je naručitelj naveo kao razlog odbijanja našeg zahtjeva u sklopu
prethodnog savjetovanja.
Ovim tehničkim rješenjem se postiže upravo suprotno, odnosno povećava se dugotrajnost
RTG cijevi. Navedeno tehničko rješenje nikako ne utječe na kvalitetu slike našeg RTG uređaja za
mamografiju niti predstavlja ograničavajući faktor pri korištenju uređaja, a toplinski kapacitet
kućišta RTG cijevi je puno bitniji parametar koji se u trenutnoj tehničkoj specifikaciji traženog
mamografskog uređaja uopće ne spominje.
S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …….. kao najvećem
svjetskom proizvođaču radiološke opreme pa tako i ostalim gospodarskim subjektima omogućilo
ravnopravno sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (17)
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 (18)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Točka 3.6.
Minimalno 2 različita filtera (jedan filter za mekše dojke, a drugi za tvrđe dojke)
Molimo Vas promijeniti u
Minimalno 1 filter
OBRAZLOŽENJE:
Današnji mamografski uređaji posjeduju filtere izrađene od različitih vrsta materijala, a njihov
broj ovisi isključivo o konstrukcijskom rješenju uređaja. Primarna svrha filtera je da smanji
razinu doze štetnog zračenja prilikom mamografskog snimanja. Broj i vrsta filtera u praksi ne ovisi

o strukturi dojke (mekša ili tvrđa). Uređaj koji planiramo ponuditi u ovom javnom nadmetanju
posjeduje 1 filter kojim se omogućuje snimanje mekših i tvrđih dojki.
Veći broj filtera ne znači automatski i veće smanjenje doze zračenja. Proizvođači prilikom
razvoja mamografskog uređaja određuju koje materijale filtera će koristiti u svojim
mamografskim uređajima i to ovisno o načinu izvedbe RTG cijevi.
Stoga je izuzetno važno da uređaj posjeduje barem jedan filter, a veći broj filtera ovisi o načinu
izvedbe RTG cijevi. Tako je u praksi moguće da uređaj koji posjeduje 1 filter postiže bolje smanjenje
doze štetnog RTG zračenja u odnosu na uređaj sa 2 ili više različitih filtera.
S obzirom na navedeno, molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se tvrtki …………. kao najvećem
svjetskom proizvođaču radiološke opreme pa tako i ostalim gospodarskim subjektima omogućilo
ravnopravno sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju.
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (18)
Prihvaća se primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Tekst iz Tehničke specifikacije – Grupa 2 - Digitalni RTG uređaj - mamograf: pod točkom 3.6.
„Minimalno 2 različita filtera (jedan filter za mekše dojke, a drugi za tvrđe dojke)“ mijenja se i
glasi „Minimalno 1 filter“
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (19)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Stavkom 2.1. traženo je
„Motorizirano namještanje po visini: min. 69 cm do 150 cm“
Molimo izmjenu u; „ Motorizirano namještanje po visini: min 69 cm do 133 cm“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (19)
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 (20)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Stavkom 3.6. traženo je
„Minimalno 2 različita filtera (jedan filter za mekše dojke, a drugi za tvrđe dojke)“
Da li naručitelj prihvaća permanentniju filtraciju na cijevi, te još jedan dodatni filter na
kolimatoru?
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (20)
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. Također
pogledati odgovor naručitelja na primjedbu ili prijedlog (18).
TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA
ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA (21)
Zainteresirani gospodarski subjekt uputio je primjedbu:
Stavkom 5.1. traženo je
„Računalo min. 8 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“
Molimo izmjenu u; „Računalo min. 4 GB RAM, čvrsti disk min. 500 GB“
ODGOVOR NARUČITELJA NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (21)
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.

STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU

