
 

 

KLASA: 406-03/20-01/04 
URBROJ: 2137-89-20-06 
U Koprivnici, 07. kolovoza 2020. 

 
SVIM ZAINTERESIRANIM  

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA  
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) te 

članka 9. stavka 6. i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju 
i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17) Naručitelj objavljuje izvješće o 
provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.  
 

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Trg dr. Tomislava 
Bardeka 10, Koprivnica  
 

OIB: 63076865469 
 

Evidencijski broj nabave: JN-VV-01-2020 
 

Predmet nabave: Nabava 1 (jednog) vozila za izvanbolničku hitnu medicinsku službu 
 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 27. srpnja 2020.  
 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 01. kolovoza 2020.  
 

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

Primjedbe i prijedlozi: U periodu trajanja prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio 
prijedloge od zainteresiranog gospodarskog subjekta vezanog uz tehničku specifikaciju koja je bila 
stavljena na prethodno savjetovanje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.  Vanjske karakteristike, izgled i veličina medicinskog automobila 

 
 
 

Točka 7. 

Zahtjev: „elektronsku sirenu (smještenu na krovu vozila) snage najmanje 110 
dB/200W s modulatorom tonova - tri tona (obavezno mogućnost mix tona.)“ 

Prijedlog izmjene: „Vozilo mora imati: elektronsku sirenu najmanje snage 110 
dB/150 W smještenu na prednjem dijelu ispod maske vozila, uz mogućnost 
odabira najmanje 3 različita tona.“ 

Odgovor: Prihvaća se prijedlog izmjene  te će biti izmijenjen zahtjev u tehničkoj 
specifikaciji 

2.  Motor i tehničke karakteristike vozila 

 
 

Točka 12. 

Zahtjev: „Zračni ovjes na stražnjoj osovini (tvornički ugrađen) prilagođen 
potrebama prijevoza putnika.“ 

Prijedlog izmjene: „neovisni tvornički ovjes svih kotača, zračni ovjes ili putnički 
ovjes“. 

Odgovor: Prijedlog izmjene se prihvaća te će glasiti; Zračni, tvornički ugrađen 
ovjes na stražnjim ili svim kotačima, prilagođen potrebama prijevoza putnika 

4. Električni/elektronski sustavi 

 
 

Točka 6. 

Zahtjev: „Dodatni akumulator mora biti smješten na desnoj strani bolesničkog 
prostora iza oplata u zasebnom prostoru, lako dostupan.“ 

Prijedlog izmjene: „Dodatni akumulator mora biti smješten i učvršćen na 
mjesto koje je predvidio proizvođač automobila ili jednako vrijedno rješenje.“ 

Odgovor: Prihvaća se prijedlog izmjene  te će biti izmijenjen zahtjev u tehničkoj 
specifikaciji 

5.  Opremanje i vanjsko uređenje medicinskog automobila 

 
Točka 9. 

Zahtjev: ,,elektronsku sirenu snage najmanje 110 dB/200W, smještenu na 
krovu vozila uz mogućnost odabira najmanje 3 različita tona (uz mogućnost mix 
tonova).“ 

Prijedlog: Vidjeti točku 1.7. 

Odgovor: Prihvaća se prijedlog izmjene  te će biti izmijenjen zahtjev u tehničkoj 
specifikaciji 

10. Odjeljak za pacijente 

3.  Unutrašnje uređenje odjeljka za pacijente 

 
 
 

Točka 10. 

Zahtjev: „Podna obloga mora biti na bočnim stranama prevučena prema gore u 
visinu za najmanje 100 mm.“ 

Prijedlog izmjene: „Podna obloga mora biti na bočnim stranama prevučena 
prema gore u visinu za najmanje 100 mm ili jednako vrijedno tehničko 
rješenje.“ 

Odgovor: Prihvaća se prijedlog izmjene  te će biti izmijenjen zahtjev u tehničkoj 
specifikaciji 

  



 

 

 
 

Točka 10. 

Zahtjev: „Uglovi moraju biti zaobljeni s radijusom od najmanje 100 mm.“ 

Prijedlog: „Uglovi moraju biti zaobljeni s radijusom od najmanje 5 mm.“ 

Odgovor: Prihvaća se prijedlog izmjene  te će biti izmijenjen zahtjev u tehničkoj 
specifikaciji 

 
 

Točka 19. i 20. 

Zahtjev: „- imati po visini podesive naslone za ruke“ 

Prijedlog: „- imati preklopive naslone za ruke“ 

Odgovor: Prihvaća se prijedlog izmjene  te će biti izmijenjen zahtjev u tehničkoj 
specifikaciji 

 
 
 

Točka 22. 

Zahtjevi: „ - minimalno sedam položaja visine“ „ - rasklopno podvozje koje 
mora imati najmanje dva položaja (potpuno rasklopljeno i položaj u 
automobilu)“ 

Pojašnjenje: Molimo Naručitelja za pojašnjenje, moraju li nosila imati 
minimalno sedam položaja ili dva položaja visine? 

Odgovor: Nosila moraju imati minimalno 7 položaja visine i moraju biti odvojiva 
od rasklopnog podvozja.  

 
S obzirom da navedene izmjene nisu značajne, te je izmijenjen uvjet za gospodarske subjekte 

blaži, izmijenit će se tehnička specifikacija sukladno gore navedenom opisu, te će se izvršiti objava 
dokumentacije za javnu nabavu u EOJN.  
  

Sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) otvoreni 
postupak javne nabave započinje od dana slanja poziva na nadmetanje, putem EOJN, sukladno 
navedenom obavještavaju se gospodarski subjekti da cjelokupnu dokumentaciju mogu preuzeti 
putem EOJN.  
 

S poštovanjem,  
 
 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu  


