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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA
Urbroj: R6 -1360-2/2020.
U Osijeku, 05. veljače 2020.g.

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave NEUROKIRURŠKI
OPERACIJSKI MIKROSKOP za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-20/2.
- dostavlja se obavijest!
Poštovani,
Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, objavio je dana 28. siječnja 2020. godine prethodno
savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a dana 31. siječnja 2020. Ispravak
dokumentacije o nabavi u prethodnom savjetovanju za postupak nabave neurokirurškog operacijskog
mikroskopa 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) neurokirurškog operacijskog mikroskopa. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima bilo je otvoreno do 04. veljače 2020.g.
U roku za dostavu upita s primjedbama i prijedlozima u prethodnom savjetovanju Naručitelj
nije zaprimio niti jedan upit zainteresiranog gospodarskog subjekta.
Iako je Naručitelj tijekom prethodnog savjetovanja izmijenio nacrt dokumentacije o nabavi
predmetnog postupka u dijelu točke: 6.6.1. Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti, b)
Dodatna komponenta opreme, te tehničke specifikacije predmeta nabave, točka 30, Naručitelj je uvidio
potrebu za komponentom koja je obrisana iz tehničke specifikacije „Mikroskop mora imati fluorescentni
modul 560 nm“ te će istu ponovo uvrstiti u opisu zahtijevanih minimalnih tehničkih karakteristika
mikroskopa.
Naručitelj će objavom obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi u EOJN započeti
otvoreni postupak javne nabave neurokirurškog operacijskog mikroskopa, u količini: 1 (jedan) komad,
čija procijenjena vrijednost iznosi 1.600.000,00 kn bez PDV-a. Oprema i svi dijelovi opisani tehničkom
specifikacijom predmeta nabave funkcionalno čine jedno cjelovito rješenje te u predmetnoj nabavi nije
moguće dijeliti predmet nabave na grupe sukladno članku 204. stavku 1. ZJN 2016.
S poštovanjem,
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