
 

 

   
 

Na osnovi Odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o objavi 
Natječaja za sklapanje ugovora o provođenju postupka polisomnografije radi smanjenja 
Nacionalne liste čekanja, Klasa: 025-04/14-01/206, Ur.broj: 338-01-01-14-1 od 27. kolovoza 
2014. godine. 

 
 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
o b j a v lj u j e 

 
 

N A T J E Č A J 
za sklapanje ugovora o provođenju postupka polisomnografije 

 radi smanjenja Nacionalne liste čekanja 
 
 

I. PREDMET NATJEČAJA 
 Sklapanje ugovora o provođenju dijagnostičkog postupka polisomnografije radi 
smanjenja Nacionalne liste čekanja kako slijedi: 

  
Šifra 

postupka 
Naziv postupka Maksimalni broj 

postupaka do 31. 
prosinca 2014. godine 

SKZ63 
 

SKZ64 

Polisomnografija-odrasla osoba 
 
Polisomnografija-dijete 

 
50 

  
 

II. OPĆI UVJETI NATJEČAJA  

 Ponude na natječaj podnose: 

1. privatni zdravstveni radnici koji: 
- posjeduju rješenje ministra zdravlja o odobrenju za rad u djelatnosti u sklopu 

koje se provodi ponuđeni dijagnostički postupak 
- zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o 

obveznom zdravstvenom osiguranju, Odlukom o osnovama za sklapanje 
ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstveno osiguranja 
te ostalim općim aktima Zavoda.  

2. zdravstvene ustanove koje: 
- posjeduju rješenje ministra zdravlja o odobrenju za rad u djelatnosti u sklopu 

koje se provodi ponuđeni dijagnostički postupak, 
- zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne 

novine" broj 150/08.,  155/09. 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 
35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13. i 22/14.), Zakonom o obveznom 
zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13. i 137/13.), Odlukom o  



 
 
osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog 
zdravstveno osiguranja („Narodne novine“ broj 156/13., 11/14., 12/14., 34/14., 
54/14., 66/14., 74/14. i 106/14., u daljnjem tekstu: Odluka o ugovaranju) te 
ostalim općim aktima Zavoda.  

 

 Ponude na natječaj ne podnose: 

 Privatni zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove za već ugovorene specijalističke 
timove sa Zavodom u punom opsegu radnog vremena.  

 
III. POSEBNI UVJETI I KRITERIJI ODABIRA  

 Odabir ponuda ponuditelja za provođenje dijagnostičkog postupka provest će se 
procjenom sljedećih kriterija: 

1. ponuđeni popust na cijenu dijagnostičkog postupka utvrđenog u Odluci o 
ugovaranju u odnosu na ponuđeni broj postupaka  

2. ponuditelj čija je lokacija provođenja dijagnostičkog postupka dostupnija 
najvećem broju osiguranih osoba  

3. uredno poslovanje u skladu s ugovornim obvezama u prethodnom ugovornom 
odnosu sa Zavodom 

  
IV. DOSTAVA PONUDE 

1. Ponude na natječaj zaprimaju se od 03. studenog do 07. studenog 2014. 
godine. 
 
 2. Ponude se podnose isključivo putem ponudbene dokumentacije koja se 
može preuzeti od 03. studenog 2014. godine na web stranicama Zavoda. 

 
3. Uz ponudu obvezno je priložiti priloge navedene u ponudbenoj 

dokumentaciji. 
 
 Razmatrat će se samo ponude zaprimljene do dana naznačenog u točki 1. i 

napisane na ponudbenoj dokumentaciji uz propisane priloge iz točke 2. i 3.  
Ponude s netočnim podacima i podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju neće 

biti razmatrane. 
 

 4. Ponuda za provođenje dijagnostičkog postupka koji je predmet ovog 
Natječaja uz tražene priloge iz ponudbene dokumentacije podnosi se Direkciji 
Zavoda, Margaretska 3, Zagreb.  
 
 
Ponuda se dostavlja s naznakom: 
"Natječaj za provođenje postupka polisomnografije radi smanjenja Nacionalne liste 
čekanja“ 
 
NAPOMENA: Sve obavijesti u svezi s ovim natječajem možete dobiti u Direkciji Zavoda.  
 
 
 


