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U Osijeku, 05. rujna 2018.

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom
drugom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za
pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu
Masenog mikroskopa, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/23.
- dostavlja se!
Poštovani,
temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i odredbama
članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi (NN, br. 101/2017) javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek, (u daljnjem tekstu:
Naručitelj), je dana 28. kolovoza 2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na svojim
internetskim stranicama objavio obavijest o drugom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu masenog
mikroskopa (u količini: 1 (jedan) komad), evidencijski broj nabave: VV-18/23.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 04.09. 2018.
godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je
zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi jednog (1) zainteresiranog
gospodarskog subjekata. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekata na koje
dajemo odgovore kako slijedi:
I.

GOSPODARDSKI SUBJEKT:

1) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:
„ Poštovani,
prilikom pregleda tehničkih specifikacija uočili smo da su specifikacije pod stavkama 10. i 11.
identične, stoga Vas molimo pojašnjenje.
Nadalje, lijepo vas molimo da stavku 6.1. Msi prepravite u MS.
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Odgovor Naručitelja:
U tehničkoj specifikaciji predmeta nabave traži se stavka 10:

„Uređaj za automatsko nanošenje matrice za MALDI TOF analize postupkom depozicije/sublimacije

sa mogućnošću kontrole trajanja nanošenja matrice i kontrole mjerenja debljine sloja matrice.“
Briše se stavka 11. u tehničkoj specifikaciji.


Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom opisa tehničke karakteristike navedene u stavci
6.1., koja će glasiti:

„- mogućnost rada u MS, MS/MS, MSn modu gdje je n ≥ od 8, tj MS⁸“
Izvješće o drugom prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim primjedbama i prijedlozima
zainteresiranog gospodarskog subjekata, Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika
javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek:
http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/
Završetkom drugog prethodnog savjetovanja Naručitelj ima namjeru započeti otvoreni
postupak javne nabave masenog mikroskopa, sukladno uvjetima, zahtjevima i tehničkoj specifikaciji
definiranim u Dokumentaciji o nabavi.

S poštovanjem,

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