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PREDMET:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave UREĐAJ ZA
NEUROKIRURŠKU NAVIGACIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-20/1.
- dostavlja se obavijest!

Poštovani,
Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, objavio je dana 30. siječnja 2020. godine
prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a dana 03. veljače 2020.
Izmjenu dokumentacije o nabavi u prethodnom savjetovanju za postupak nabave uređaja za
neurokiruršku navigaciju u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te
na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/ . U
sklopu prethodnog savjetovanja objavljeni su nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnička specifikaciju i
troškovnik za nabavu jednog (1 komad) uređaja za neurokiruršku navigaciju. Prethodno savjetovanje
sa zainteresiranim gospodarskim subjektima bilo je otvoreno do 05. veljače 2020.g.
Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu
dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave jednog (1) zainteresiranog
gospodarskog subjekta. U nastavku iznosimo prijedlog i primjedbe gospodarskog subjekta na koje
dajemo odgovor kako slijedi:
I.

GOSPODARSKI SUBJEKT
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Stoga tražimo da se troškovnik/specifikacija predmeta nabave za navedenu grupu poništi u dijelu u
kojem je obuhvaćena nezakonitošću, te da se podjelom u Grupe predmeta nabave omogući
sudjelovanje više ponuditelja, zainteresiranih gospodarskih subjekata. S obzirom na praksu javnih
naručitelja predlažemo provođenje tehničkih konzultacija s javnim pozivom svim zainteresiranim
gospodarskim subjektima.

Odgovor Naručitelja
Zakon o javnoj nabavi daje mogućnost Naručitelju da određuje predmet nabave sukladno svojim
potrebama te dokumentacijom o nabavi Naručitelj može individualizirati svoje traženje, pri tome
vodeći računa o temeljnim načelima javne nabave. Prema tome, sastavljanje dokumentacije o nabavi,
što uključuje tehničku specifikaciju, je u ovlasti Naručitelja. Naručitelj odbija mogućnost da je došlo
do povrede bilo kojeg od načela koje proizlazi iz Zakona o javnoj nabavi, a posebice ne načela nejednakog tretmana ili povrede tržišnog natjecanja; s time u vezi gospodarski subjekt nije dao nikakve
informacije koje bi upućivale na povredu bilo kojeg načela.
Provedbom prethodnog Savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dokumentacije o nabavi sukladno članku 198. ZOJN Naručitelj prosljeđuje relevantne informacije svim
zainteresiranim gospodarskim subjektima i prije formalnog početka postupka javne nabave. Svrha
postupka Savjetovanja s gospodarskim subjektima je formiranje konačne dokumentacije o nabavi
koja bi omogućila sudjelovanje na natječaju što većem broju sudionika na tržištu (sukladno članku 4.
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ZOJN), uz istovremeno zadržavanje ciljne funkcionalnosti koja predstavlja minimalni stručni standard
koji je Naručitelj spreman prihvatiti. Postupak savjetovanja je javno dostupan svim zainteresiranim
gospodarskim subjektima. Od gospodarskih se subjekata očekuje da predlože izmjene i/ili dopune
dokumentacije o nabavi pa tako i predloženih tehničkih specifikacija koje će uz zadržavanje iste ili
bolje funkcionalnosti omogućiti sudjelovanje na javnom natječaju i drugim proizvođačima na tržištu.
Tehničke konzultacije koje gospodarski subjekt navodi se provode u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i započete su upravo s pozivom na prethodno savjetovanje svim gospodarskim subjektima UrBroj: R6-1597/2020 od 30. siječnja 2020. temeljem kojeg su pozvani svi gospodarski subjekt da daju
svoja mišljenja.
Predložena konfiguracija u tehničkoj specifikaciji čini funkcionalnu cjelinu (članak 203. ZOJN) i njenim
razdvajanjem u grupe se gubi tehnološki i funkcionalan smisao stanice za planiranje koja povezuje
dva sustava. Uloga stanice za planiranje je povezivanje dva ili više uređaja za navigaciju bez obzira na
kojoj se lokaciji u ustanovi uređaji nalaze. Svrha povezivanja više uređaja je tretiranje pacijenata sa
zajedničkom patologijom kao što je patologija baze lubanje, bez obzira na kojem je odjelu tretiran i u
kojoj će sali biti operiran, ukoliko to bude potrebno. Tražena karakteristika ima veliku kliničku vrijednost za medicinsko osoblje i pacijente. Stoga se ne prihvaća prijedlog podjele predmeta nabave u
Grupe.
Naručitelj će objavom obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi u EOJN započeti
otvoreni postupak javne nabave uređaja za neurokiruršku navigaciju, u količini: 1 (jedan) komad, čija
procijenjena vrijednost iznosi 3.090.400,00 kn bez PDV-a.
S poštovanjem,
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave

3

