
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE iz 

Slavonskog Broda, V. Nazora 2A, p.p. 129, zastupan po ravnatelju doc. prim. dr. sc. Anti 

Cvitković, dr. med., spec. epidemiologije, započinje pregled i ocjenu  ponuda u koju svrhu se 

vodi slijedeći: 

 

Z A P I S N I K 

o pregledu i ocjeni ponuda u 

postupku nabave bagatelne vrijednosti:  

REAGENSI 

 

postupak pregleda i ocjene ponuda započinje 08. prosinca 2014.godine u 11:00 sati 

  

Naručitelj: Zavod za javno zdravstvo Brodsko – posavske županije iz Slavonskog Broda, 

Vladimira Nazora 2A, p.p. 129  

 

Predmet nabave: 

REAGENSI 

 

Podjela predmeta nabave:  
Predmet nabave podijeljen je na tri (3) grupe 

 

Evidencijski broj nabave: EBV-15/14 

 

Procijenjena vrijednost predmeta nabave: iznosi 99.610,48 hrvatskih kuna 

 

Naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda: 

Ponuditelji za predmet nabave: 

1.) KEFO d.o.o., Nikole Tesle 10, 44 000 Sisak, OIB:09371680761, zaprimljena 

12.11.2014. godine u 14:00 sati 

2.) BIOGEN d.o.o., Krste Hegedušića 34c1, 10 360 Sesvete, zaprimljena 13.11.2014. 

godine u 8:10 sati 

3.) BIOGNOST d.o.o., Međugorska 59, 10 040 Zagreb, zaprimljena 13.11.2014.godine u 

8:15 sati 

 

Ponude su dostavljene pravovremeno. 

 

Analitički prikaz traženih i dostavljenih 

 dokaza sposobnosti na temelju kojih se utvrđuje postoje li obvezni razlozi isključenja 

ponuditelja: 

(1) 1.  ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje   

      gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od 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, sukladno odgovarajućoj odredbi propisa 

      kojim se uređuje javna nabava, 

 2.  ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko 

      i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom zakonu plaćanje tih 

      obaveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku 

      predstečajne nagodbe) u kojem slučaju se to dokazuje stavkom 3. ovog članka, 

 3.  ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata, 



 4.  ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine od početka postupka bagatelne 

 nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji 

 način 

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovog članka gospodarski subjekt 

 u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje 

 gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od 

 dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama ponuditelja. 

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovog članka gospodarski subjekt 

 u ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 

 30 dana računajući od dana slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim 

 stranicama ponuditelja, ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države 

 sjedišta gospodarskog subjekta. 

(4) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 4. ovog članka gospodarski subjekt 

 u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje 

 gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana 

 slanja/objave poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama ponuditelja. 

Ponuditelj KEFO d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

a) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.1. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta od dana 17.09.2014.g., ne starije od tri mjeseca računajući 

od dana početka postupka javne nabave 

b) potvrda Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja-  vidljivo je da nema duga 

po osnovi javnih davanja od 06.10.2014.godine. 

c) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.4. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta dana 10.11.2014. godine,  nije starija od 30 dana računajući 

od dana slanja poziva za dostavu ponuda. 

Ponuditelj BIOGEN d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

a) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.1. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta dana 05.11.2014., nije starija od tri mjeseca računajući od 

dana početka postupka javne nabave 

b) potvrda Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja od 07.11.2014.godine.  

c) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.4. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta dana 05.11.2014.g. – uredno potpisana i ovjerena 

Ponuditelj BIOGNOST d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

a) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.1. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta dana 05.11.2014., nije starija od tri mjeseca računajući od 

dana početka postupka javne nabave 

b) potvrda Porezne uprave da nema duga po osnovi javnih davanja od 20.10.2014.godine.  

c) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1.4. Izjava osobe po zakonu ovlaštene za 

zastupanje gospodarskog subjekta dana 05.11.2014.g. – uredno potpisana i ovjerena 

 

Naziv i sjedište ponuditelja koji se isključuju i obrazloženje isključenja: 

Nema ponuditelja koji se isključuju. 

 

Tražena i dostavljena jamstva za ozbiljnost ponude: 

KEFO d.o.o. dostavio je bjanko zadužnicu broj ovjere: OV-13189/14 od dana 11.09.2014. 

godine, ovjerene kod javnog bilježnika Jadranke Knego – Rogina na iznos do 5.000,00 kn. 

BIOGEN d.o.o. dostavio je bjanko zadužnicu broj ovjere: OV-9476/14 od dana 12.11.2014. 

godine, ovjerene kod javnog bilježnika Ignac Vuger na iznos do 5.000,00 kn. 

BIOGNOST d.o.o. dostavio je bjanko zadužnicu broj ovjere: OV-5890/14 od dana 

12.11.2014. godine, ovjerene kod javnog bilježnika Nikole Tadić na iznos do 5.000,00 kn. 



Svi su ponuditelji dostavili jamstva za ozbiljnost ponude kako je traženo. 

 

Uvjeti poslovne sposobnosti ponuditelja: 

Ponuditelj KEFO d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

a) Izvadak iz sudskog registra od dana 18.09.2014.godine 

b) Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz 2008. te Rješenje o izmjeni 

prethodnog rješenja 2013.g.- ponuditelj dostavio Rješenje kako je traženo 

c) Obrazac Podaci o solventnosti- iz kojega je razvidno da ponuditelj nije imao blokiran račun 

zadnja 3 mjeseca 

d) Popis ugovora o isporuci robe – uredno dostavljeno 

 

 

Ponuditelj BIOGNOST d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

a) Izvadak iz sudskog registra od dana 16.10.2014.godine 

b) Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode i izmjenu Rješenja- ponuditelj 

dostavio Rješenje kako je traženo 

c) Obrazac BON-2- iz kojega je razvidno da ponuditelj nije imao blokiran račun zadnja 3 

mjeseca 

d) Popis ugovora o isporuci robe – uredno dostavljeno 

 

Ponuditelj BIOGEN d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

a) Izvadak iz sudskog registra od dana 15.10.2014.godine 

b) Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode i izmjene odnosno dopune Rješenja- 

ponuditelj dostavio Rješenje kako je traženo 

c) Obrazac BON-2- iz kojega je razvidno da ponuditelj nije imao blokiran račun zadnja 3 

mjeseca 

d) Popis ugovora o isporuci robe – uredno dostavljeno 

 

Uvjeti tehničke sposobnosti ponuditelja: 

Ponuditelj KEFO d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

Za I. grupu dostavljene su tehničke specifikacije i uputstvo na hrvatskom za Ziehl-Neelsen 

boju, ali nije dostavio uz tehničke specifikacije i uputstvo na hrvatskom jeziku za bojanje po 

Gramu 

Ponuditelj BIOGEN d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

Za III. grupu dostavio uredno tražene dokaze. 

Ponuditelj BIOGNOST d.o.o. dostavio je kako slijedi: 

Za I. grupu dostavljene tehničke specifikacije i uputstvo na hrvatskom jeziku- kako je traženo 

 

Valjanost ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti: 

-Ponuda ponuditelja KEFO d.o.o. za I. grupu nije valjana jer nije udovoljeno uvjetima iz 

dokumentacije za nadmetanje sukladno odredbi čl.25.Odluke o provedbi postupka javne 

nabave bagatelne vrijednosti od 20.12.2013. godine, broj:01-2140/01-2013 

-Ponuda ponuditelja KEFO d.o.o. za II. grupu valjana je u pogledu oblika i cjelovitosti, ali 

postoji računska pogreška o čemu će se obavijestiti ponuditelj radi prihvaćanja računske 

pogreške. 

-Ponude ponuditelja BIOGEN d.o.o. i BIOGNOST d.o.o. valjane su u pogledu oblika, 

sadržaja i cjelovitosti. 

 

Ispravci računskih pogrešaka u ponudama: 

U ponudi ponuditelja KEFO d.o.o. 



- za I . grupu postoji računska pogreška i to tako da iznos ponude s PDV-om iznosi 

9.912,70 kn umjesto 9.912,71 kn i iznos PDV-a u visini od 1.982,54 kn umjesto iznosa 

1.982,55 koliko je ispravno 

- za II. grupu postoji računska pogreška i to tako da iznos ponude bez PDV-om iznosi 

27.312,45 kn, umjesto 27.306,45 kn, a iznos ponude s PDV-om iznosi 34.140,56 kn 

umjesto 34.133,09 kn dok PDV stoji 6.828,11 kn, umjesto 6.826,64 kn 

Povjerenstvo je uputilo dopis trgovačkom društvu KEFO d.o.o. radi prihvaćanja računske 

pogreške sukladno (čl. 94. Zakona o javnoj nabavi  st.4) i Odluci o provedbi postupka javne 

nabave bagatelne vrijednosti, a Ponuditelj KEFO d.o.o. uzvratio je dopis kojim se na dokaziv 

način prihvaća ispravak računske pogreške za I. i II. grupu predmeta nabave u traženom roku. 

 

Naziv i sjedište ponuditelja čije ponude se odbijaju na osnovi rezultata pregleda i ocjene 

ponuda i obrazloženje odbijanja: 

Odbija se ponuda ponuditelja KEFO d.o.o. za I. grupu predmeta nabave sukladno odredbi 

čl.25.Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti od 20.12.2013. godine, 

broj:01-2140/01-2013 jer nije udovoljeno uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, odnosno 

ponuditelj nije dostavio upute na hrvatskom jeziku koje su tražene za KIT gotove boje za 

bojanje po Gramu. 

 

Analiza valjanih ponuda prema kriteriju odabira: 

Kriterij na temelju koje naručitelj temelji odabir ponude jest najniža cijena.  

Ponuditelj BIOGNOST d.o.o. dostavio je ponudu za I. grupu predmeta nabave za 

cijenu od 15.081,00 kn odnosno za ukupnu cijenu 18.851,25 kn s PDV-om. Ponuditelj 

je dostavio ponudu  pravovremeno, uredno je potpisana i cijene su iskazane brojkama 

u hrvatskim kunama i nisu više od planiranih sredstava za nabavu. Ponuditelj je 

dostavio dokaze koji dokazuju sposobnost ponuditelja u skladu s pozivom za dostavu 

ponuda. 

 

Ponuditelj KEFO d.o.o. dostavio je ponudu za II. grupu za cijenu od 27.306,45 kn 

odnosno za ukupnu cijenu ponude u iznosu od 34.133,09 kn. Ponuditelj je dostavio 

ponudu  pravovremeno, uredno je potpisana i cijene su iskazane brojkama u hrvatskim 

kunama i nisu više od planiranih sredstava za nabavu. Ponuditelj je dostavio dokaze 

koji dokazuju sposobnost ponuditelja u skladu s pozivom za dostavu ponuda. 

 

Ponuditelj BIOGEN d.o.o. dostavio je ponudu za III. grupu predmeta nabave za cijenu 

od 38,259,00 kn odnosno za ukupnu cijenu 47.823,75 kn s PDV-om. Ponuditelj je 

dostavio ponudu  pravovremeno, uredno je potpisana i cijene su iskazane brojkama u 

hrvatskim kunama i nisu više od planiranih sredstava za nabavu. Ponuditelj je dostavio 

dokaze koji dokazuju sposobnost ponuditelja u skladu s pozivom za dostavu ponuda. 

 

 

 

Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju odabira:  

1.) Za I. grupu predmeta nabave: BIOGNOST d.o.o. cijena ponude: 15.081,00 kn  

2.) Za II.gupu predmeta nabave:KEFO d.o.o.,          cijena ponude: 27.306,45 kn 

3.) Za III.grupu predmeta nabave: BIOGEN d.o.o.,    cijena ponude: 38.259,00 kn 

   

Naziv ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor o nabavi i razlozi za njegov 

odabir: 



Za I. grupu predmeta nabave zaprimljene su 2 (dvije) ponude. Ponuditelj KEFO d.o.o. je 

isključen iz postupka sukladno članku 25. Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne 

vrijednosti. Preostala ponuda ponuditelja BIOGNOST d.o.o. je ocijenjena kao prihvatljiva. 

Određeni je kriterij najniže cijene. Odabrana je ponuda ponuditelja BIOGNOST d.o.o. s 

najnižom cijenom. 

Za II. grupu predmeta nabave zaprimljena je 1 (jedna) ponuda. Ponuda ponuditelja KEFO 

d.o.o. ocijenjena je kao prihvatljiva. Određeni je kriterij najniže cijene. Odabrana je ponuda 

ponuditelja KEFO d.o.o. s najnižom cijenom. 

Za III. grupu predmeta nabave zaprimljena je 1 (jedna) ponuda. Ponuda ponuditelja BIOGEN 

d.o.o. ocijenjena je kao prihvatljiva. Određeni je kriterij najniže cijene. Odabrana je ponuda 

ponuditelja BIOGEN d.o.o. s najnižom cijenom. 

 

Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje Obavijesti o odabiru ili poništenju, 

s obrazloženjem: 

Ovlašteni predstavnici naručitelja predlažu odgovornoj osobi naručitelja donošenje Obavijesti 

o odabiru za ponuditelje: 

I. grupa predmeta nabave: BIOGNOST d.o.o. jer je ponuda u skladu s pozivom za  

dostavu ponuda. Prema kriteriju odabira najniže cijene, ponuda je prihvatljiva.  

II. grupa predmeta nabave: KEFO d.o.o. jer je ponuda u skladu s pozivom za  

dostavu ponuda. Prema kriteriju odabira najniže cijene, ponuda je prihvatljiva.  

III. grupa predmeta nabave: BIOGEN d.o.o. jer je ponuda u skladu s pozivom za  

dostavu ponuda. Prema kriteriju odabira najniže cijene, ponuda je prihvatljiva.  

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *  

Postupak pregleda i ocjene ponuda dovršen  je 08.12.2014. u 14:30 sati 

 

 

 

 

Pregled i ocjenu ponuda izvršili su slijedeći ovlašteni predstavnici naručitelja: 

 

 

1. Nataša Miletić, iur. 

2. Maja Bitunjac, mag.iur. 

3. Zvonimira Medverec Knežević, dipl. ing. 

4. Marija Jukić 

5. Prim.mr.sc. Maja Tomić – Paradžik, dr.med.spec.mikrobiologije 

 

 

 

 

U Slavonskom Brodu, dana  08.12.2014. godine 

 Broj: 01-            /0  -2014 


