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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTIMA

Urbroj: R6 - 16443-1/18.
U Osijeku,13. studenoga 2018.g.

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 Vrećica za krv 
za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/27.
- dostavlja se!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i odredbama 
članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u 
javnoj nabavi (NN, br. 101/2017) javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek, (u daljnjem tekstu: 
Naručitelj), je dana 05.11.2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na svojim internetskim 
stranicama objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu vrećica za krv za potrebe KBC-a
Osijek, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine s jednim
gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave, evidencijski broj nabave: VV-18/27.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 12.11. 2018.
godine. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja Naručitelj nije zaprimio nijedan zahtjev s 
primjedbama i prijedlozima za izmjenom dokumentacije o nabavi predmetnog postupka javne nabave.

Ovo Izvješće o prethodnom savjetovanju Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog 
oglasnika javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek:
http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/

Završetkom prethodnog savjetovanja Naručitelj ima namjeru započeti otvoreni postupak javne 
nabave vrećica za krv, sukladno uvjetima, zahtjevima i tehničkoj specifikaciji definiranim u 
Dokumentaciji o nabavi.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:

Boris Flegar, dipl.oec.


