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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:
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ORTOPEDIJU
za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/15.
- dostavlja se!
Poštovani,
temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i članka 8. i
članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u
javnoj nabavi, javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), je dana
19.07.2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na svojim internetskim stranicama objavio
obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt
dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju i troškovnike za nabavu ugradbeni i potrošni
materijal za ortopediju za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/15.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 20. kolovoza
2018. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi dva zainteresirana
gospodarska subjekata.
Naručitelj je detaljno razmotrio primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata i zaključio da
će bitno izmijeniti dokumentaciju o nabavi u dijelu koji se tiče kriterija za odabir ponude, opisa
predmeta nabave, grupa predmeta nabave. S obzirom na navedeno, primjedbe i prijedloge
gospodarskih subjekata u ovom dokumentu nećemo citirati, već ćemo u izradi nacrta nove
dokumentacije o nabavi nastojati primijeniti mišljenja i prijedloge zainteresiranih gospodarskih
subjekata te korigirati sada uočene nepravilnosti dokumentacije o nabavi i tehničkih specifikacija.
Naručitelj nije odustao od postupka javne nabave, već će ponovo izraditi Nacrt dokumentacije
o nabavi, nove tehničke specifikacije predmeta nabave i troškovnike te uputiti svim zainteresiranim
gospodarskim subjektima novi Poziv za prethodno savjetovanje u predmetnom postupku javne nabave.
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Ovo Izvješće objavljuje se na internetskim stranicama u Elektroničkom oglasniku javne
nabave te na internetskim stranicama KBC-a Osijek: http://www.kbco.hr/informacije/javnanabava.

S poštovanjem,

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