
TOPLICE LIPIK - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU  

Marije Terezije 13, 34551 LIPIK,   Žiro-račun: HR54 25000091101381902, 
OIB:88202838360, Tel. 034/440-700,   Tel./fax.: 034/440-702

e-mail: info@toplice-lipik.hr  www.toplice-lipik.hr 

 

    

 

 

 

Ur. broj: 02-508/21-4 
Lipik, 16.11.2021. 
 

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 
PREDMET:  Pojašnjenje i izmjena dokumentacije u postupku j.n. br. P-17-2021 

Opskrba lijekovima u 2022. i 2023. godini   
 
 
Poštovani, 
slijedom upita gospodarskog subjekta o pojašnjenju dokumentacije u postupku javne nabave 
Opskrba lijekovima u 2022. i 2023. godini dajemo odgovor,  
 
PITANJA glase: 
 
Molimo Vas pojašnjenje/izmjenu dokumentacije.  
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ODGOVOR: 
Prihvaćen je prijedlog gospodarskog subjekta, te su napravljene izmjene u dokumentaciji. 
 
Stavke 16. i 89. su nadopunjene i definirane točne količine. 
 
Stavke 30.,31.,32 su ispravljene 
 
Stavke 160.,161. i 162 se brišu iz troškovnika. 
 

IV. PODACI O ZAHTJEVU ZA SUDJELOVANJE, Točka 2., se mijenja i nadopunjuje: 
 

Cijena stavki iz ponude su konačne i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora, osim ako 
dođe do promjene cijena lijekova uvrštenih na osnovnu i dopunsku listu lijekova HZZO-a, a koji su 
predmet ove nabave, ispod ugovorenih jediničnih cijena, Naručitelj će primjenjivati cijene lijekova 
sukladno osnovnoj i dopunskoj listi lijekova HZZO-a. Ako se jedinična cijena na Listi lijekova HZZO-a 
promijeni na više, ponuditelj može uvećati cijenu, ali samo za iznos razlike jedinične cijene s nove 
liste HZZO-a u odnosu na jediničnu cijenu koja je bila na Listi lijekova HZZO-a u trenutku ponude. 

 

 



OBRAZAC 2.5. – PRIJEDLOG UGOVORA, 

Točka V., se mijenja i nadopunjuje: 

Cijena lijekova koji se nalaze na osnovnoj i dopunskoj listi lijekova HZZO-a definirana je kao 
promjenjiva sukladno zakonskim odredbama o formiranju cijene lijekova (Pravilnik o mjerilima za 
određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko NN br. 83/13 i 
12/14), i to na način da ako sukladno zakonskim odredbama dođe do promjene cijena lijekova 
uvrštenih na osnovnu i dopunsku listu lijekova HZZO-a, koji su predmet ove nabave,  ispod 
ugovorenih jediničnih cijena, Naručitelj će primjenjivati cijene lijekova sukladno osnovnoj i 
dopunskoj listi lijekova HZZO-a. Ako se jedinična cijena na Listi lijekova HZZO-a promijeni na više, 
ponuditelj može uvećati cijenu, ali samo za iznos razlike jedinične cijene s nove liste HZZO-a u 
odnosu na jediničnu cijenu koja je bila na Listi lijekova HZZO-a u trenutku ponude.  

 
Ispravak dokumentacije od 16.11.2021. dostavlja se svim zainteresiranim ponuditeljima. 
 

S poštovanjem, 
Marina Tica, bacc. oec. 
 


