
1 
 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

Služba za poslove nabave 

Voditelj Službe: 

Boris Flegar, dipl.oec. 

Josipa Huttlera 4 

31000 Osijek, Hrvatska 

Tel: 031/511-111 

E-mail: boris.flegar@gmail.com 

 

 

UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK 

Department of Supply 

Head of Department 

Boris Flegar, B.Sc (Econ.) 

Josipa Huttlera 4 

31000 Osijek, Hrvatska 

Phone: +385 31 511 111 

E-mail: boris.flegar@gmail.com 
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Urbroj: R6 – 11275-1/2020. 

Osijek, 15. listopada 2020.  

 

 

PREDMET: Izvješće o provedenom  prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: KIRURŠKI KONAC 

za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-20/20. 

- dostavlja se obavijest! 

 

 

 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  

01.10. 2020. godine obavijest o prethodnom savjetovanju zainteresiranim gospodarskim subjektima a 

dana 06. listopada 2020. Ispravak dokumentacije o nabavi  (troškovnika) u otvorenom postupku javne 

nabave velike vrijednosti za nabavu medicinskog potrošnog materijala – kirurški konac, s namjerom 

sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu predmeta nabave.  

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 08.10. 2020.g. 

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi 

jednog (1) gospodarskog subjekta. U nastavku citiramo zahtjev: 

 

 

1) Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 
„
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 Odgovor Naručitelja: 

Ovlaštene stručne osobe Naručitelja pojašnjavaju da je propisana tehnička specifikacija napravljena 

prema potrebama Naručitelja te se zahtjev za izmjenom u GRUPI 1 predmeta nabave ne prihvaća. 

 

 

2) Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

 

 

 Odgovor Naručitelja: 

Ovlaštene stručne osobe Naručitelja pojašnjavaju da je propisana tehnička specifikacija napravljena 

prema potrebama Naručitelja te se zahtjev za izmjenom u GRUPI 3 predmeta nabave ne prihvaća. 
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3) Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

  

 

 Odgovor Naručitelja: 

Ovlaštene stručne osobe Naručitelja pojašnjavaju da je Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno 

svojim stvarnim potrebama i zahtjevima struke na način da tehnička specifikacija tvori jednu 

funkcionalnu cjelinu. Traženi artikli nisu namijenjeni samo jednom ponuditelju te je tehnička 

specifikacija propisana sukladno svim načelima i zakonima javne nabave, pri tom poštujući 

načela tržišnog natjecanja i zabrane diskriminacije. Traženi endoskopski stup je neophodan za izvođenje 

endoskopskih procedura, te kao takav u izravnoj vezi sa predmetom nabave GRUPE 4 "razni potrošni 

materijal za potrebe endoskopske kirurgije" s obzirom na navedeno naručitelj ne prihvaća zahtjev 

gospodarskog subjekta za izmjenom. Kirurški konci koji su sastavni dio tehničke specifikacije koriste 

se u endoskopskoj kirurgiji i kao takvi tvore funkcionalnu cjelinu GRUPE 4. Gospodarski subjekti mogu 

se također javiti i kao zajednica ponuditelja ili podizvoditelj. 

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj 

ima namjeru započeti i objaviti u EOJN-u otvoreni postupak javne nabave Kirurški konac, evidencijski 

broj nabave: VV-20/20, sukladno uvjetima i odredbama definiranim u nacrtu Dokumentacije o nabavi.  

Postupak javne nabave velike vrijednosti podijeljen je u četiri grupe predmeta nabave sukladno članku 

204. ZJN 2016. 

    S poštovanjem,                                                         

                                                                                              Klinički bolnički centar Osijek 

                                                                                                  Služba za poslove nabave 


