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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave obnovljivih izvora energije 

za pametno održive zdravstvene centre (Projekt „RESCUE“) za potrebe KBC-a 

Osijek, evidencijski broj nabave: VV-19/36. 

- dostavlja se! 

 

 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 31.12.2019. godine obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu obnovljivih izvora energije 

za pametno održive zdravstvene centre (Projekt „RESCUE“) za potrebe KBC-a Osijek, Naručitelj je 

objavio nacrt Dokumentacije o nabavi i tehničku dokumentaciju kojom se detaljno opisuje predmet 

nabave. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 10.01.2020.g. 

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije zaprimio nijedan zahtjev s prigovorima ili prijedlozima 

za izmjenom Dokumentacije o nabavi. 

S obzirom da je u tijeku izrada glavnog projekta za predmet nabave, Naručitelj ima namjeru 

ponovo provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u ovom postupku 

javne nabave, objaviti sve dostupne informacije o projektu u obliku Nacrta dokumentacije o nabavi i 

tehničkih specifikacija i o tome pravodobno izvijestiti sve zainteresirane gospodarske subjekte. 

 Ovo Izvješće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i 

prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata Naručitelj će objaviti na istim internet stranicama.  

 S poštovanjem, 

 

        Klinički bolnički centar Osijek 

              Služba za poslove nabave 


