SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA
Urbroj: R6 - 8876/18
U Osijeku, 18. svibnja 2018.

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom
prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i
provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe:
Prehrambeni proizvodi – svježe meso za potrebe KBC-a OSIJEK
evidencijski broj nabave: VV-18/19
- dostavlja se!

Poštovani,
temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) javni
naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 31. siječnja 2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne
i na svojim internetskim stranicama http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/ objavio obavijest o
prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi
te tehničku specifikaciju za nabavu prehrambenih proizvoda – Svježe meso za potrebe KBC-a Osijek,
evidencijski broj nabave: VV-18/19
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 11. svibnja
2018. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu
dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave jednog (1) gospodarskog subjekta.
U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekta na koje dajemo odgovore kako
slijedi:
Ad 1.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta
“ U troškovniku je tražen proizvod SVINJETINA ODOJAK MINIMUM 23 KG/KOM.
U pravilniku o kakvoći svinjskih trupova i polovica propisana je težina odojaka koja može biti do
22,00 kg/kom.“
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 ODGOVOR NARUČITELJA:
Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju Zahtjev za izmjenom stavke 2 GRUPE 2 te čine izmjenu.
Točka 2 GRUPE 2 sada glasi: SVINJETINA ODOJAK MINIMUM 22 KG/KOM.

Ad 2.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:
„U troškovniku je propisana dostava uzoraka za svaki proizvod, što znači da naručitelj traži dostavu
128 kg mesa gratis.
Ovim putem želim napomenuti da nije moguće dostaviti manji komad mesa, jer se tada ne može
zvati tim nazivom i ne bi odgovarao traženom zahtjevu.
Sukladno navedenom, predlažemo da se ne traži dostava uzoraka, već dostava specifikacija
proizvoda.“
 ODGOVOR NARUČITELJA:
Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju sugestije i čine izmjene u smislu dostave uzoraka za GRUPU 2
predmeta nabave. Za predmet nadmetanja Prehrambeni proizvodi – Svježe meso GRUPA 2 predmeta
nabave neće se tražiti uzorci već dostava specifikacije mesa.

Ad 3.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta
„U izjavi o zadovoljavanju sanitarno higijenskih uvjeta VV-18/19 koja glasi:
Neopozivo te pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđujemo ovom Izjavom da
zadovoljavamo sanitarno higijenske uvjete, kao i temperaturne režime dostavljene robe – zamrznuto,
pothlađeno i ostalo – u dostavnom vozilu s odgovarajućom deklaracijom i ambalažom, s poštivanjem
roka valjanosti i vremenom dostave.
Molimo da se iz izjave izuzme riječ zamrznuto, jer se radi o svježem mesu.“

 ODGOVOR NARUČITELJA:
Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju sugestije i brišu riječ „zamrznuto“ iz Izjave koja sada glasi:
„Neopozivo te pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđujemo ovom Izjavom da
zadovoljavamo sanitarno higijenske uvjete, kao i temperaturne režime dostavljene robe – pothlađeno i
ostalo – u dostavnom vozilu s odgovarajućom deklaracijom i ambalažom, s poštivanjem roka
valjanosti i vremenom dostave.“

Voditelj Službe za poslove nabave:
Boris Flegar, dipl.oec.

2

