Na osnovi članka 88. stavak 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
("Narodne novine", broj 80/13. i 137/13. ), članka 4. Pravilnika o ortopedskim i drugim
pomagalima ("Narodne novine", broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12.
- ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. , 93/13., 119/13., 125/13. - ispravak, 129/13.,
136/13., 141/13. - ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. - ispravak, 22/14. - ispravak, 34/14., 45/14.,
54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15. - ispravak, 41/15.,
62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16., 94/16., 106/16.,
108/16.-ispravak, 36/17., 55/17. i 102/17. – u daljnjem tekstu: Pravilnik o pomagalima) i Odluke
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o objavi natječaja za sklapanje
ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i ugovora o
isporuci ortopedskih i drugih pomagala te poziva na dostavu ponuda za sklapanje ugovora o
provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, KLASA: 02504/17-01/222, URBROJ: 338-01-01-17-01 od 16. studenog 2017. godine, Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) objavljuje
NATJEČAJ
ZA SKLAPANJE UGOVORA O ISPORUCI ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA ZA
RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020.GODINE
I. NARUČITELJ
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, OIB 02958272670, Margaretska 3, Zagreb

II. PREDMET NATJEČAJA
Sklapanje ugovora o isporuci ortopedskih i drugih pomagala za razdoblje od 2018. do 2020.
godine (u daljnjem tekstu: pomagala). Pomagala koja su predmet isporuke sastavni su dio
Pravilnika o pomagalima.

III. OPĆI UVJETI
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su upisane u očevidnik
proizvođača medicinskih proizvoda i/ili pravne i fizičke osobe koje imaju rješenje za obavljanje
prometa na malo medicinskim proizvodima, te ostali ponuditelji u skladu s odredbama Zakona
o medicinskim proizvodima i propisima donesenim osnovom toga Zakona.
Ponuda se dostavlja za svaku maloprodajnu lokaciju (specijaliziranu prodavaonicu za
promet na malo medicinskim proizvodima) za pomagala u skladu s klasom medicinskih
proizvoda utvrđenom u rješenju za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima,
odnosno za skupinu pomagala iz rješenja o upisu u očevidnik proizvođača medicinskih
proizvoda.

IV. SADRŽAJ PONUDE
Ponude se podnose isključivo na ponudbenoj dokumentaciji koja se može preuzeti od 17.
studenoga 2017. godine, na web stranicama Zavoda http://www.hzzo.hr , a u skladu s
uputama za popunjavanje i dostavljanje ponudbene dokumentacije iz točke IV.
Ponuda mora sadržavati:
1. Pravilno ispunjen obrazac ponude, ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja
2. Rješenje o registraciji za proizvodnju, trgovinu i promet na malo medicinskim
proizvodima/ortopedskim i drugim pomagalima (u izvorniku)
3. Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
za pravne osobe (u izvorniku)
4. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu u očevidnik proizvođača
medicinskih proizvoda izrađenih po narudžbi za određenog korisnika i/ili Rješenje za obavljanje
prometa na malo medicinskim proizvodima, odnosno drugo odgovarajuće rješenje Agencije
5. Dokaz o urednom podmirenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijedloga (u izvorniku)
6. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe izdanu od strane nadležnog kaznenog suda,
ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijedloga (u izvorniku)
7. Popis radnika po maloprodajnim lokacijama (specijaliziranim prodavaonicama za promet na
malo) s preslikama svjedodžbi/diploma i ugovora o radu, odnosno za odgovornu osobu
ponuditelja, sukladno članku 4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje prometa na malo i davanje
dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima
("Narodne novine", broj 133/13.).
Napomena: obrazac ponude iz točke 1. i popis radnika iz točke 7. potrebno je dostaviti i u
elektroničkom obliku (preporuča se korištenje USB sticka).
V. DOSTAVA PONUDE
1. Ponude na Natječaj se zaprimaju od 17. studenoga do 1. prosinca 2017. godine.
2. Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno
Regionalnim uredima Zavoda prema sjedištu ponuditelja te nazivom i adresom ponuditelja.
Ponuditelj određuje način dostave ponude i snosi rizik nepravodobno dostavljene ponude.
3. U ponudi obvezno je priložiti sve navedene priloge uz napomenu da je obrazac ponude i
popis radnika potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku. Ponude za svaku maloprodajnu
lokaciju potrebno je uvezati (odvojeno po lokacijama).
4. Razmatrat će se samo ponude zaprimljene do dana naznačenog u točki 1. i napisane na
ponudbenoj dokumentaciji uz sve propisane priloge utvrđene u točki IV. ovog Natječaja
5. Ponude koje ne zadovoljavaju opće uvjete, ponude s netočnim podacima i podacima koji ne
odgovaraju stvarnom stanju kao i ponude ponuditelja s kojima je Zavod raskinuo ugovor, neće
biti razmatrane.
6. Naručitelj zadržava pravo poništenja Natječaja ili neprihvaćanja niti jedne ponude, bez
obzira na ponudbene uvjete i bez ikakve odgovornosti prema ponuditelju.
Ponuda se dostavlja s naznakom:
„Natječaj za sklapanje ugovora o isporuci ortopedskih i drugih pomagala za razdoblje od 2018.
do 2020. godine“
Napomena: Sve obavijesti u svezi s ovim Natječajem možete dobiti u regionalnim
uredima/područnim službama Zavoda.

