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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

  SUBJEKTIMA 

Urbroj: R6 – 4585-1/2020. 

Osijek, 06. travnja 2020.  

 

 

PREDMET: Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za 

pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu  TESTOVA 

I POTROŠNOG MATERIJALA ZA TRANSFUZIOLOGIJU 

Evidencijski broj nabave: VV-20/11. 

- dostavlja se obavijest! 

 

 

 

 Poštovani, 

 

Klinički bolnički centar Osijek proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima u postupku pripreme provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za 

nabavu testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe KBC-a Osijek. Predmet nabave je 

podijeljen u 19 (devetnaest) grupa. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 17.882.105,00 kn (bez 

PDV-a).  

 Poziv za prethodno savjetovanje, zajedno sa nacrtom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima 

za 19 grupa predmeta nabave, objavljen je dana 25. ožujka 2020. godine u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja:  

http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/. Rok za dostavu zahtjeva zainteresiranih gospodarskih 

subjekata sa primjedbama i prijedlozima za izmjenu Dokumentacije o nabavu bio je do 03. travnja 2020. 

godine. U tom roku dva (2) gospodarska subjekta su dostavila zahtjev s prijedlozima za izmjenu 

Dokumentacije o nabavi.  

U nastavku citiramo zahtjeve te odgovaramo na prijedloge gospodarskih subjekata: 

 

 

 

 

 

http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/
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1. Zainteresirani gospodarski subjekt 

 

 ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj prihvaća prijedlog izmjene te će izmijeniti tehničku specifikaciju predmeta nabave u grupi  L 

i grupi M sukladno traženom.          

2. Zainteresirani gospodarski subjekt 

 

 ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj prihvaća prijedlog izmjene te će izmijeniti tehničku specifikaciju predmeta nabave u 

grupi T sukladno traženom. 
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 Ovo Izvješće bit će objavljeno na istim stranicama na kojima je objavljen Poziv za prethodno 

savjetovanje. Sukladno prethodno iznesenim prijedlozima Naručitelj će izmijeniti Dokumentaciju o 

nabavi u otvorenom postupku javne nabave testova i potrošnog materijala za transfuziologiju za potrebe 

KBC-a Osijek, pod evidencijskim brojem nabave: VV-20/11. Ukupna procijenjena vrijednost nabave 

iznosi 17.882.105,00 kn (bez PDV-a). Predmet nabave je podijeljen u 19 (devetnaest) grupa.   

 

 S poštovanjem,    

 

 

     

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


