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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

  SUBJEKTIMA 

Urbroj: R6 -13327-3/2019. 

U Osijeku, 24. rujna 2019.  

 

 
PREDMET: Ispravak Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanje sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:  
TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU, za potrebe Kliničkog 

bolničkog centra Osijek 

Evidencijski broj nabave: VV-19/35. 

- ISPRAVLJA SE OBAVIJEST! 
 

 Poštovani, 

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, u daljnjem 

tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, 

prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017, u daljnjem tekstu: 

Pravilnik), javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je 

dana 11.09.2019.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i na službenim internetskim stranicama 

Naručitelja, obavijest o  prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u 

otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu testova i potrošnog materijala za 

patologiju, a dana 18. rujna 2019.g. ispravak Poziva na prethodno savjetovanje u predmetnom postupku 

javne nabave. Naručitelj je objavio nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik testova i potrošnog 

materijala s predviđenim dvogodišnjim količinama. 

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 23. rujna 

2019.g. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio zahtjev jednog zainteresiranog 

gospodarskog subjekta za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi, koje citiramo: 

 

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

„S obzirom na izgled troškovnika u kojem ste predmet nabave opisali, molim Vas pojašnjenje 

podrazumijeva li se pod kolonom Jedinica mjere test pakiranje opisano u koloni Opis predmeta 

nabave (npr. Dispenzer za 50 testova)“ 
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 ODOGOVOR NARUČITELJA. 

U troškovniku predmeta nabave Naručitelj će ispraviti jedinicu mjere kod onih testova koji imaju oblik 

pakiranja kao dispanzer, kao npr. 

Opis predmeta nabave 
Jedinica 

mjere 

Okvirna 2-godišnja 

količina 

Anti-ALK monoklonsko primarno 

antitijelo, dispenzer za 50 testova ili 

jednakovrijedno 

pak 8 

 

- naručitelj traži dispanzer koji sadrži 50 testova. 

 

  Procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.200.000,00 kn (bez PDV-a) za razdoblje od dvije (2) 

godine. Nakon donošenja odluke o odabiru i isteka roka mirovanja u otvorenom postupku javne nabave 

velike vrijednosti Naručitelj će sklopit okvirni sporazum za razdoblje od dvije (2) godine s odabranim 

ponuditeljem. Predmet nabave nije podijeljen na grupe, jer je predmet nabave funkcionalno nedjeljiva 

cjelina, predmet nabave je istovrstan prema svojstvu i namjeni. 

 S poštovanjem, 

 

        Voditelj Službe za poslove nabave: 

                Boris Flegar, dipl.oec. 

 


