
.J~ Opća bolnica Zabok 
9jr' i bolnica hrvatskih veterana 

Bračak 8, p.p. 36 
4921 O Za bok, Hrvatska 

Matični broj: 0859621 
IBAN: HR9823600001101310416 
OIB:34938158599 

N/P svim zainteresiranim gospodarskim subjektima 

13. prosinca 2022. godine 
Ur.Br.: 01-4740/1-22 

PREDMET NABAVE: Šprice i igle 

Poštovani, 

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana kao Naručitelj Vas ovim putem poziva na dostavu 
ponuda za predmet nabave: Šprice i igle 

1. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 140.000,00 kn (bez PDV-a) 
2. Opis predmeta nabave: 

Detaljan opis predmeta nabave se nalazi u obrascu Troškovnika. 

3. Količina predmeta nabave: Količina predmeta nabave je određena u obrascu troškovnika. 

Navedene količine su informativne, neobavezujuće za Naručitelja i predstavljaju okvir u kojem se 
pretpostavlja kretanje ukupnih količina pojedinih roba tijekom godine dana. 

4. Mjesto isporuke robe: 

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana - bolnička ljekarna, radnim danom od 07:00 do 
15:00 sati. 

5. Rok trajanja ugovora: 

Ugovor se sklapa na rok od godinu dana. 

6. Rok početka isporuke robe: 

Početak isporuke robe je odmah po potpisu ugovora. Isporučitelj je suglasan da se predmet nabave 
isporučuje sukcesivno tijekom ugovorenog roka, temeljem pojedinačnih narudžbi Naručitelja, ovisno 
o potrebama i financijskim mogućnostima Naručitelja te dinamikom koju utvrđuje Naručitelj. 

Količine robe navedene u Troškovniku su okvirne. Naručitelj će naručivati robu prema svojim 
stvarnim potrebama te nije obvezan naručiti cjelokupnu planiranu količinu navedenu u Troškovniku. 

7. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne 
postoje razlozi za isključenje: 

Centrala: tel. +385 49 204 000 / fax +385 49 204 009 
Ravnatelj: +385 49 204 011 / +385 49 204 019 

informacije@bolnica-zabok.hr 
www.bolnica-zabok.hr 



7.1. Izjavu za potrebe utvrđivanja okolnosti iz t.7.1.1. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za 
zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana 
početka postupka javne nabave. 

7.1.1. Gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ne 
smije biti pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća 
kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin 
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska 
prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), 
trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačka 
udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz 
Kaznenog zakona, 

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 
293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 
poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba 
položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), 
protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz 
Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27 /98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 
105/04., 84/05., 71/06., 110/07 ., 152/08., 57 /11., 77 /11. i 143/12.), 

7.1.2. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 
početka postupka javne nabave. 

Naručitelj nije u mogućnosti prihvatiti ponudu ukoliko ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja 
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s 
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 

7.1.3. Izvod o upisu u sudski registar, ne stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka 
nabave. 

8. Uvjeti pravne 
sposobnost: 

poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuje 

8.1. Dozvola za promet medicinskim proizvodima sukladno Zakonu o medicinskim proizvodima 
(NN 76/13., čl. 3, st.30, čl. 47, čl. 51, čl. 52). 

Navedenom dozvolom ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dokazuje da je upisan u 
očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno 
ukoliko ponuditelj ima sjedište u nekoj drugoj državi Europske unije dokazuje da ispunjava sve uvjete 
za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskim proizvodima u državi u kojoj ima sjedište. 
Ponuditelj je sposoban ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima izdanu od strane 
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ako ima potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od 
nadležnog tijela u državi sjedišta o ispunjavanju svih uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa na 
veliko medicinskim proizvodima u državi u kojoj ima sjedište. 



Ukoliko ponuditelj uvodi i nudi medicinske proizvode iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU), 
dužan je uz dozvolu za promet medicinskim proizvodima, priložiti i izjavu proizvođača iz koje je 
vidljivo da proizvođač dozvoljava ponuditelju nuđenje medicinskih proizvoda. 
Ostali ponuditelji koji nisu uvoznici, a nude medicinske proizvode iz trećih zemalja, uz dozvolu za 
promet medicinskim proizvodima, dostavljaju dokaz da je nuđena roba već uvezena na prostor EU i 
stavljena u promet od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača. Dokaz se dostavlja u obliku izjave 
koju izdaje ili ovlašteni zastupnik ili distributer od kojeg ponuditelj kupuje robu, ukoliko ne kupuje 
direktno od ovlaštenog zastupnika. 

Ponuditelj je sposoban ako je priložio ovlaštenja, suglasnosti i slično ako su gospodarskom subjektu 
potrebna u zemlji sjedišta za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave, kako je traženo 
pod ovom točkom dokumentacije za nadmetanje. 

8.2. Izjava o sukladnosti proizvoda (Declaration of conformity) sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

(NN 120/16, 114/22) i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 76/13, čl. 31., t.1.). 

Ponuditelj je sposoban ako ima važeću izjavu o sukladnosti proizvoda koju izdaje proizvođač i na kojoj 
se obavezno nalazi podatak o tome tko je ovlašteni zastupnik proizvođača za EU ukoliko je proizvođač 
iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU). Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti 
na koju grupu i koju stavku predmeta nabave se izjava odnosi. Izjava mora biti na engleskom ili 
hrvatskom jeziku. 
Za proizvode koji ne spadaju u skupinu medicinskih proizvoda umjesto traženog dokaza iz ove točke 
dostavlja se Izjava da se ne radi o medicinskim proizvodima. 

8.3. Potvrda o sukladnosti, tzv. CE certifikat, odnosno dokaz da proizvod ima CE oznaku, sukladno 

Zakonu o javnoj nabavi (NN NN 120/16, 114/22) i Zakonu o medicinskim proizvodima (NN 

76/13, čl.31., čl.32., čl.33. i čl.46.). 

Ponuditelj je sposoban ako ima važeću potvrdu - CE certifikat izdanu od strane nadležnih instituta ili 
priznatih tijela za kontrolu kvalitete. Na priloženom dokumentu potrebno je jasno naznačiti na koju 
grupu i koju stavku predmeta nabave se potvrda odnosi. Potvrda mora biti na engleskom ili 
hrvatskom jeziku. 
Ukoliko proizvod ne podliježe izdavanju Potvrde o sukladnosti, tzv. CE certifikatu, umjesto traženog 
dokaza iz ove točke ponuditelj dostavlja odgovarajuću izjavu. 

TROŠKOVNIK (Privitak I) 

Vrijednost, bez PDV-a, brojkom 

PDV-a; brojkom 

Ukupna vrijednost s PDV-om; brojkom 

Mjesto i datum: potpis ovlaštene osobe ponuditelja 



Sposobnost mora postojati najkasnije u trenutku otvaranja ponude. 

Dokazi se mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici, koje će odabrani ponuditelj po pozivu trebati 
dostaviti u originalu prije potpisivanja ugovora. 

Molimo da uz ponudu dostavite i izjavu kojom se obvezujete dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora u roku 3 dana od dana sklapanja Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, u formi 
zadužnice ili bjanko zadužnice. Ista mora biti potvrđena od strane javnog bilježnika, popunjena 
sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12) u iznosu koji pokriva 10% ( deset posto) 
ugovorene vrijednosti uključivo s porezom na dodanu vrijednost s rokom važenja sve dok traje 
ugovorna obveza. 

Dostava lažnih podataka pri dostavi traženih dokaza/dokumenata od strane ponuditelja razlog je za 
obvezno isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave. 

Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 23.12.2022. godine do 13,00 sati na adresu: Opća 
bolnica Zabok, Bračak 8, preporučenom poštom ili osobnom dostavom. 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno: 
naziv i adresa naručitelja, 
naziv i adresa ponuditelja, 
naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, 
naznaka „ne otvaraj 11

• 

Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu. Otvaranje ponuda nije javno. 

9. Način određivanja cijene ponude: 

Ponuditelj mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu s porezom na dodanu 
vrijednost za cjelokupan predmet nabave, izraženu u kunama u apsolutnom iznosu na najviše dvije 
decimale, kako je to predviđeno obrascem ponudbenog lista. 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 
Porez mora biti iskazan zasebno, iza cijene ponude. 
Cijena ponude piše se brojkama. Vrijednost bez PDV-a ponuditelj izračunava kao umnožak količine i 
cijene bez PDV-a, dok vrijednost s PDV-om ponuditelj izračunava kao umnožak količina i cijene s PDV 
om, kako je određeno u troškovniku. 
Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. 

10. Kriterij za odabir ponude: 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa ponderom cijene u iznosu od 100%. 

11. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju: 

Odluku o odabiru ili poništenju postupka nabave, Naručitelj će donijeti u roku od 30 dana od dana 
isteka roka za dostavu ponude te će istu dostaviti ponuditeljima. 

12. Rok, način i uvjeti plaćanja: 

Plaćanje se obavlja u roku od 60 dana od dana zaprimanja računa, predujam isključen, kao i traženje 
garancija i mjeničnih izjava. 



13. Ostale odredbe 

Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti i cijenama 
navedenim u ponudi ponuditelja, ponudbenom troškovniku i uvjetima iz ove Dokumentacije. 
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave. 

S poštovanjem, 

Ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana 
Tihomir Vančina, dipl.oec. 
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