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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 usluge: 

Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača Siemens 

koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, evidencijski broj nabave: VV-20/25 

- dostavlja se obavijest! 

 

 Poštovani, 

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

naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 06. veljače 2020.g. u Elektroničkom oglasniku javne  

i na svojim internetskim stranicama http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/ objavio obavijest o 

prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi 

te tehničku specifikaciju za nabavu Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja 

proizvođača Siemens koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, evidencijski broj nabave: VV-20/25. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 14. veljače 

2020. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi od jednog (1) 

zainteresiranog gospodarskog subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog 

subjekta na koje dajemo odgovore kako slijedi: 

 

GOSPODARDSKI SUBJEKT: 

1)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„Molimo Izmjenu točke 4.2.1. DON tako da umjesto teksta „2018.“ stoji „2020.“. 

Odgovor Naručitelja 

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju prijedlog za izmjenom točke 4.2.1. DON te DON u tom dijelu 

sada glasi: „…Dokaz iz ove točke mora biti razmjeran predmetu nabave, odnosno gospodarski subjekt 

mora dokazati da je u 2020. godini i tijekom tri godine koje joj prethode uredno izvršio jedan a 

maksimalno tri ugovora čiji je zbrojeni iznos najmanje jednak procijenjenoj vrijednosti predmeta 

nabave.“ 
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2)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„

 
 

Odgovor Naručitelja 

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju prijedlog za izmjenom DON te točka 7.21.1. sada glasi: 

„Gospodarski subjekt mora dokazati da ispunjava uvjete propisane za obavljanje djelatnosti sukladno 

članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN, broj 141/2013, 39/2015), odnosno važeći 

akt, sukladno Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja 

(NN broj 71/12 i 89/13), za uvoz i prodaju, postavljanje, demontiranje, servisiranje i popravljanje 

rendgenskih uređaja, odnosno uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje. Kao dostatan dokaz da ne 

postoje osnove za isključenje, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Rješenje Zavoda za radiološku 

i nuklearnu sigurnost, Zagreb, kojim dokazuje da ispunjava uvjete propisane za obavljanje 

djelatnosti s uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje, sukladno članku  9. Zakona o radiološkoj i 

nuklearnoj sigurnosti («Narodne novine» broj 141/2013 i 39/2015), odnosno važeći akt, sukladno 

Pravilniku o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja.“ 

 

 

3)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„Molimo iz uvodnog dijela Prijedloga ugovora brisati tekst „popuniti“ s obzirom da je točkom 7.22.1. 

DON propisano da se Prijedlog ugovora dostavlja ovjeren i potpisan. 

Odgovor Naručitelja 

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju prijedlog za izmjenom točke 7.22.1. DON te DON u tom 

dijelu sada glasi: „8.  PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI  

                                      (obavezno ovjeriti i potpisati)“ 

 

 

4)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„Točkom 9.3 Prijedloga ugovora propisan je jamstveni rok za izvršene usluge i ugrađene rezervne 

dijelove u trajanju od minimalno 6 mjeseci. 

Molimo izmjenu tako da članak glasi: “Jamstveni rok za izvršene usluge i ugrađene dijelove iznosi 

minimalno 6 mjeseci od datuma ugradnje.“  

Odgovor Naručitelja 

Ovlaštene osobe Naručitelja prihvaćaju prijedlog za izmjenom točke 9.3. Prijedloga ugovora te 

Prijedlog ugovora u tom dijelu sada glasi: 

„Jamstveni rok za izvršene usluge i ugrađene dijelove iznosi minimalno 6 mjeseci od datuma 

ugradnje.“ 

 

 

 

 



3 
 

 

Naručitelj će objavom obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi u EOJN započeti otvoreni 

postupak javne nabave Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača 

Siemens koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, čija procijenjena vrijednost iznosi 3.715.400,00 kn bez 

PDV-a.   

  

S poštovanjem, 

 

       KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

        Služba za poslove nabave 


