
 
 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA KIRURGIJU MEDICO 

Agatićeva 8, 51000 Rijeka 

OIB: 57951842896 

 

Rijeka, 28.10.2021. 

 

Na temelju Zahtjeva gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi – Grupa 1: Digitalni 

RTG-C-luk dijaskopski sustav, u postupku nabave za neobveznike zakona o javnoj nabavi: “Nabava 

digitalnog RTG-C-luk dijaskopskog sustava i specijalističkog OP stola”, evidencijski broj nabave: EV04, 

Naručitelj Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO, Agatićeva 8, 51000 Rijeka, objavljuje  

 

ODGOVOR 

na zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi 

 

Naručitelj je, putem elektroničke pošte, dana 27.10.2021. godine zaprimio zahtjev gospodarskog 

subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi. 

 

„Poštovani, 

 

xxxx d.o.o.1 u privitku dostavlja zahtjev za izmjenom Poziva na dostavu ponuda ev. broj EV04, za 

grupu 1: digitalni RTG-C-luk dijaskopski sustav. 

 

Srdačan pozdrav.“ 

 

U priloženom zahtjevu za izmjenom dokumentacije o nabavi – Grupa 1: Digitalni RTG-C-luk 

dijaskopski sustav, gospodarski subjekt navodi sljedeće: 

 

“Poštovani,  
 
Zainteresirani gospodarski subjekt xxxx d.o.o. moli izmjenu dokumentacije o nabavi kako slijedi, a 
kako bi ravnopravno mogao ponuditi C-luk uređaj iz svog portfelja:  
 
1.  
Točka 1.1.  
Motorizirano namještanje C – luka po visini min. 49 cm  
Molimo Vas promijeniti u  

 
1 Naručitelj je dužan odgovore na pitanja i pojašnjenja zainteresiranih gospodarskih subjekata dati bez 
navođenja podataka o podnositelju zahtjeva stoga se u dokumentu odgovora umjesto naziva gospodarskog 
subjekta koji je uputio zahtjev navodi xxxx d.o.o. 



 
 
Motorizirano namještanje C – luka po visini min. 45 cm  
 
OBRAZLOŽENJE:  
S obzirom na minimalnu izmjenu molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo 
sudjelovanje na ovom nadmetanju.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se prihvaća. 
 
Novi tekst točke 1.1. glasi: „Motorizirano namještanje C – luka po visini min. 45 cm“ 
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. 
Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene 
crvenom bojom. 
 
2.  
Točka 2.4.  
Digitalna radiografija: jakost električne struje u minimalnom rasponu 5,5 – 125 mA  
Molimo Vas promijeniti u  
Digitalna radiografija: jakost električne struje u minimalnom rasponu 10 – 120 mA  
 
OBRAZLOŽENJE:  
S obzirom na minimalnu izmjenu molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo 
sudjelovanje na ovom nadmetanju.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se ne prihvaća. 
 
Širi raspon jakosti električne struje omogućiti će Naručitelju veću fleksibilnost kod oslikavanja 
pacijenata različitih profila. Dodatno, veća jakost električne struje omogućava emitiranje većeg broja 
fotona, odnosno uvećava amplitudu spektra emisije. 
 
3.  
Točka 3.1. 

Aktivni uljni sustav hlađenja cijevi  
Molimo Vas promijeniti u  
Aktivni sustav hlađenja cijevi  
 
OBRAZLOŽENJE:  
S obzirom na minimalnu izmjenu molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo 
sudjelovanje na ovom nadmetanju.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se ne prihvaća. 
 
Aktivni uljni sustav hlađenja cijevi omogućava efikasno hlađenje i jednostavniju konstrukciju. 
 
4.  
Točka 3.7.  
Upravljački zaslon osjetljiv na dodir, na konzoli C-luka, minimalne dijagonale 15",  



 
 
Molimo Vas promijeniti u  
Upravljački zaslon osjetljiv na dodir, na konzoli C-luka, minimalne dijagonale 12",  
 
OBRAZLOŽENJE:  
Budući da je u točki 3.10. tražena veličina upravljačkog zaslona uz stol pacijenta od min. 12“ s istom 
funkcionalnosti kao i u gore navedenoj točci molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx 
omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se ne prihvaća. 
 
Veći zaslon omogućiti će bolju vidljivost i veću površinu potrebnu za upravljanje sustavom. Veća 
površina zaslona omogućuje brže i jednostavnije upravljanje uređajem, a time ubrzava procedure u 
operacijskoj sali. Upravljački zaslon iz točke 3.7. ne ovisi o zaslonu iz točke 3.10. . Zaslon iz točke 3.10. 
montira se na šinu stola te je time i bliže korisniku. 
 
5.  
Točka 3.8.  
Vizualizacija kliničke slike na monitoru konzole C-luka, slika mora imati dimenzije od min. 6 x 6 cm  
Molimo Vas promijeniti u  
Vizualizacija kliničke slike na monitoru konzole C-luka, slika mora imati dimenzije od min. 6 x 6 cm 
ili dimenzije od min. 760 x 760 piksela  
 
OBRAZLOŽENJE:  
S obzirom na drugačije označavanje veličine prikaza slike molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i 
tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se ne prihvaća. 
 
Dimenzija slike se izražava u cm jer isto jednoznačno određuje veličinu slike. Dimenzije su označene u 
smislu osiguranja minimalno potrebne veličine slike u svrhu potrebne minimalne vidljivosti. Pikseli ne 
označavaju dimenziju slike već njenu rezoluciju, čime se ne postiže jednoznačno određivanje 
dimenzije slike. 
 
6.  
Točka 3.12.  
Brojčane oznake na ravnom detektoru (3, 6, 9, 12) koje odgovaraju istom skupu brojeva na kliničkoj 
slici koji se podudaraju iako je slika rotirana ili zrcaljena što olakšava i ubrzava komunikaciju i 
razumijevanje između liječnika i osoblja  
Molimo Vas promijeniti u  
Brojčane oznake na ravnom detektoru (3, 6, 9, 12) koje odgovaraju istom skupu brojeva na kliničkoj 
slici koji se podudaraju iako je slika rotirana ili zrcaljena što olakšava i ubrzava komunikaciju i 
razumijevanje između liječnika i osoblja ili postavljanje identifikacije strane pacijenta kako bi se 
izbjegle pogreške u orijentaciji slike  
 
OBRAZLOŽENJE:  
S obzirom da se radi o tehničkom rješenju specifičnom za samo jednog proizvođača molimo promjenu 
ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.  



 
 
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se djelomično prihvaća. 
 
Novi tekst točke 3.12. glasi: „Brojčane oznake na ravnom detektoru (3, 6, 9, 12) koje odgovaraju 
istom skupu brojeva na kliničkoj slici koji se podudaraju iako je slika rotirana ili zrcaljena što olakšava 
i ubrzava komunikaciju i razumijevanje između liječnika i osoblja ili potpuna motorizacija geometrije 
sustava“. 
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. 
Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene 
crvenom bojom. 
 
7.  
Točka 4.2.  
Materijal izrade detektora CsI, rezolucija min. 1500x1400 piksela 

Molimo Vas promijeniti u  
Materijal izrade detektora CsI ili CMOS, rezolucija min. 1500x1400 piksela  
 
OBRAZLOŽENJE:  
S obzirom na minimalnu izmjenu te kako bi se omogućilo nuđenje bolje tehnologije izrade detektora 
molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se ne prihvaća. 
 
Svaki materijal ima svojih prednosti i svojih mana, korisnik se odlučio za isprobani materijal poznatih 
karakteristika koji se dulje vrijeme nalazi na tržištu. Detektori izvedeni od traženog materijala su 
široko rasprostranjeni i dostupni. 
 
8.  
Točka 6.2.  
Bežični IR daljinski upravljač za upravljanje slikama i načinom oslikavanja  
 
S obzirom da se radi o tehničkoj stavci specifičnoj za samo jednog proizvođača molimo promjenu ovog 
zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Prihvaća se izmjena i briše se navedena točka. 
 
Iako su bežični IR daljinski upravljači dostupni na uređajima više različitih proizvođača, Naručitelj u 

svrhu omogućavanja veće razine tržišnog natjecanja uvažava zahtjev za izmjenom te briše navedenu 

stavku.  

Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. 
Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene 
crvenom bojom. 
 
9.  
Točka 6.6.  



 
 
Softver za fluoroskopiju i model ekspozicije za snimanje gustih objekata. Softver omogućuje jasniju 
vizualizaciju kontrastne injekcije i vaskulature unutar osjetljivih područja kralježnice putem 
digitalne suptrakcije.  
Molimo Vas promijeniti u  
Softver za fluoroskopiju. Softver omogućuje jasniju vizualizaciju kontrastne injekcije i vaskulature 
putem digitalne suptrakcije.  
 
OBRAZLOŽENJE:  
Molimo promjenu ovog zahtjeva kako bi se i tvrtki xxxx omogućilo sudjelovanje na ovom nadmetanju.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se djelomično prihvaća. 
 
Primarna namjena sustava su intervencije na kralježnici. Softver koji omogućava jasniju vizualizaciju 
osjetljivih područja kralježnice je od izuzetne važnosti za Naručitelja. 
Novi tekst točke 6.6. glasi: „Softver za fluoroskopiju i načini ekspozicije za snimanje gustih objekata. 
Softver omogućuje jasniju vizualizaciju kontrastne injekcije i vaskulature unutar osjetljivih područja 
kralježnice putem digitalne suptrakcije.“ 
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu tehničkih specifikacija objavom dokumenta 1. 
Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1. Izmjene su u Tehničkoj specifikaciji naznačene 
crvenom bojom. 
 
10.  
Molimo u točki 7.1. izmijeniti rok za dostavu jamstva za uredno ispunjenje ugovora sa 8 na 15 dana.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se ne prihvaća. 
 
Naručitelj je stava da je propisani rok za dostavu jamstva za uredno ispunjenje ugovora od 8 (osam) 
dana od dana zaključenja Ugovora o nabavi prikladan i nadasve dostatan za ishođenje i dostavu svih 
propisanih vrsta jamstva koja na raspolaganju imaju gospodarski subjekti.  
 
11.  
Molimo u točki 7.1. kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dopustiti i dostavu bankovne garancije 
s obzirom da ista ima barem jednaku naplatnu snagu kao i zadužnica.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se prihvaća. 
 
Obzirom na rok izvršenja cjelokupnog ugovora, Naručitelj je jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
propisao u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice iz razloga jednostavnosti njihovog ishodovanja za 
same gospodarske subjekte. Obzirom da predložena bankarska garancija također predstavlja 
adekvatan instrument osiguranja, Naručitelj radi izmjenu točke 7.1. Poziva na dostavu ponude 
(Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora) te dodaje mogućnost dostave bankarske garancije u svrhu 
navedenog jamstva. Osim navedenih vrsta jamstva, gospodarski subjekt ima i mogućnost uplate 
novčanog pologa u skladu s točkom 7.3. Poziva. 
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu točke 7.1. Poziva objavom dokumenta 1. Izmjena_Poziv na 
dostavu ponude. Izmjene su u Pozivu naznačene crvenom bojom i odnose se na obje grupe predmeta 
nabave. 



 
 
 
12.  
Molimo u točki 7.2. kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dopustiti i dostavu 
bankovne garancije s obzirom da ista ima barem jednaku naplatnu snagu kao i zadužnica.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se prihvaća. 
 
U skladu s prethodnom točkom, Naručitelj je jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 
propisao u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice iz razloga jednostavnosti njihovog ishodovanja za 
same gospodarske subjekte. Obzirom da predložena bankarska garancija također predstavlja 
adekvatan instrument osiguranja, Naručitelj radi izmjenu točke 7.2. Poziva na dostavu ponude 
(Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku) te dodaje mogućnost dostave bankarske 
garancije u svrhu navedenog jamstva. Osim navedenih vrsta jamstva, gospodarski subjekt ima i 
mogućnost uplate novčanog pologa u skladu s točkom 7.3. Poziva. 
Naručitelj stoga ovim putem vrši izmjenu točke 7.2. Poziva objavom dokumenta 1. Izmjena_Poziv na 
dostavu ponude. Izmjene su u Pozivu naznačene crvenom bojom i odnose se na obje grupe predmeta 
nabave. 
 
13.  
Molimo u točki 7.2. izmijeniti rok za dostavu jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 
sa 8 na 15 dana.  
 
ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se ne prihvaća. 
 
Pozivom za dostavu ponude u točki 7.2. propisano je: „Jamstvo za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku Isporučitelj je dužan dostaviti nakon uredno izvršene primopredaje potvrđene 
primopredajnim zapisnikom, a prije isteka jamstva za uredno izvršenje ugovora.“ Iz navedene 
odredbe ni na koji način ne proizlazi rok za dostavu jamstva od 8 dana kojega navodi gospodarski 
subjekt, već rok za dostavu jamstva ovisi isključivo o terminu izvršenja ostalih ugovornih obveza. 
 
14.  
Molimo u troškovniku brisati tekst „M.P. potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog 

subjekta“ s obzirom da u Excel dokumentu nije moguće staviti potpis i pečat. 

 

ODGOVOR NARUČITELJA: 
Tražena izmjena se ne prihvaća. 
 
Ponude se ne podnose prilaganjem dokumenata troškovnika i tehničkih specifikacija u excel 
formatu. Pozivom za dostavu ponude u točki 5.2. (Način izrade i dostave ponude) propisano je: 
„Ponuda u e-pošti se dostavlja na način da se ponuda sa svim prilozima u papirnatom obliku popuni, 
potpiše te skenira u .PDF format i kao privitak priloži u e-poštu….“. Slijedom navedenoga dokument 
troškovnika i tehničkih specifikacija potrebno je isprintati i kao takve potpisati i pečatirati te skenirati 
u .PDF format koji se prilaže u e-poštu u skladu s odredbama o dostavi ponude iz točke 5.2. Poziva. 
 

 



 
 
Slijedom izmjena Tehničke specifikacije (Prilog 6) i Poziva na dostavu ponude koje proizlaze iz 1. i 2. 

Pojašnjenja Poziva na dostavu ponuda, Naručitelj objavljuje nove dokumente naziva „1. 

Izmjena_Poziv na dostavu ponude“ i „1. Izmjena_Prilog 6 – Tehnička specifikacija_Grupa 1.“.  

 

Sve ostale odredbe Poziva na dostavu ponude ostaju nepromijenjene. 

 

Naručitelj ovo objašnjenje s izmjenom gore navedenih dokumenata, stavlja na raspolaganje svim 

zainteresiranim gospodarskim subjektima na istim internetskim stranicama kao i osnovnu 

dokumentaciju (putem https://strukturnifondovi.hr/) te se ono nadalje smatra dijelom Poziva na 

dostavu ponude. 

 

 

Povjerenstvo za nabavu 

 

 

https://strukturnifondovi.hr/

