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U Osijeku, 26. rujna 2018.g.

PREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i
provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti:
Lijekovi za probavni sustav i metabolizam, za potrebe KBC-a Osijek
evidencijski broj nabave: VV-18/26.
- dostavlja se obavijest!
Poštovani,
Klinički bolnički centar Osijek je dana 19. rujna 2018.g. objavio Poziv za prethodno savjetovanje sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave za
nabavu lijekova za probavni sustav i metabolizam sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za
razdoblje od jedne (1) godine s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave,
evidencijski broj nabave: VV-18/26.
Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016. i odredbama članka 8. i 9. Pravilnika, KBC Osijek
je objavio nacrt dokumentacije o nabavi te troškovnike za 45 (četrdeset i pet) grupa predmeta nabave
(tehnička specifikacija) s opisom predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim
količinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja te na službenoj
internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se produžava rok do kada je
otvoreno prethodno savjetovanje, te se mole zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 02.
listopada 2018. godine elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostave Naručitelju
svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
Naručitelj će razmotriti sve zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće.
Izvješće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima
zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj će objaviti na istim internetskim stranicama.
S poštovanjem,
Voditelj Službe za poslove nabave:
Boris Flegar, dipl.oec.

