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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 robe: 

Prehrambeni proizvodi – Svježe meso za potrebe KBC-a OSIJEK 
evidencijski broj nabave: VV-21/11 

- dostavlja se! 

 

 Poštovani, 

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

naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 31. svibnja 2021.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 Prehrambeni proizvodi – Svježe meso za potrebe KBC-a OSIJEK, 

evidencijski broj nabave: VV-21/11. 

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 09. lipnja 

2021. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima jedan 

gospodarski subjekt dostavio je primjedbe i prijedloge na objavljeni nacrt dokumentacije o nabavi i 

tehničku specifikaciju predmeta nabave. 

U nastavku citiramo zahtjev: 

 

 

1) Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

„GRUPA 2 SVINJETINA 

Naručitelj je u troškovniku naveo artikle  

3. ROLOVANA PRASETINA 3-4 kg. ŠTRUCA U MREŽICI (SVJEŽE) i  

5. SVINJSKI OBRAZI (SVJEŽE) PAKIRANJE DO 5 KG 

http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/
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Dugogodišnjim praćenjem i bavljenjem problematike asortimana koji su traženi u 

troškovnicima za bolničke ustanove u cijeloj Republici Hrvatskoj, moramo priznati da se 

nismo susreli sa takvim zahtjevima navedenog asortimana roba. 

Ujedno, nije nam poznato da na tržištu postoje ponuditelji koji u svojem proizvodnom 

asortimanu imaju ove proizvode. 

Sukladno navedenom, molimo naručitelja da izmijeni troškovnik grupe 2 SVINJETINA na 

način da izostavi navedene proizvode. 

  

  

GRUPA 4 JUNETINA 
Naručitelj je u troškovniku naveo artikle  

5. JUNEĆI BURGER, 150g 

6. GOVEĐI OBRAZI, PAKIRNAJE DO 5 kg 

  

Dugogodišnjim praćenjem i bavljenjem problematike asortimana koji su traženi u 

troškovnicima za bolničke ustanove u cijeloj Republici Hrvatskoj, moramo priznati da se 

nismo susreli sa takvim zahtjevima navedenog asortimana roba. 

Ujedno, nije nam poznato da na tržištu postoje ponuditelji koji u svojem proizvodnom 

asortimanu imaju ove proizvode. 

  

Sukladno navedenom, molimo naručitelja da izostavi artikl JUNEĆI BURGER 150g ili 

definira težinu artikla na 100g. 

Ujedno molimo naručitelja te da izostavi iz troškovnika artikl GOVEĐI OBRAZI ili da 

dopusti nuđenje smrznutih goveđih/junećih  obraza. 

  

 Cilj postupka javne nabave sastoji se u poticanju tržišnog natjecanja, promicanju izvrsnosti, 

te racionalnom i učinkovitom trošenju sredstava, što svakako zahtjeva postavljanje kriterija 

koje može ispuniti širi krug potencijalnih ponuditelja. 

S druge strane cilj specifikacije predmeta nabave u troškovniku je u definiranju vrste 

potrebnih kvalitativnih karakteristika proizvoda te mogućnosti kontrole i analiziranja 

ponuđenih cijena. 

  

 U očekivanju promjene troškovnika u cilju poticanja tržišnog natjecanja i veće 

transparentnosti, srdačno Vas pozdravljamo.“ 
 

 Odgovor Naručitelja: 

Ovlaštene stručne osobe Naručitelja prihvaćaju predložene promjene zainteresiranog gospodarskog 

subjekta i izdvajaju predložene stavke u zasebne grupe predmet nabave.  

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj 

ima namjeru započeti i objaviti u EOJN-u otvoreni postupak javne nabave Prehrambeni proizvodi – 

Svježe meso, evidencijski broj nabave: VV-21/11, sukladno uvjetima i odredbama definiranim u nacrtu 

Dokumentacije o nabavi.  Postupak javne nabave velike vrijednosti podijeljen je u 7 (sedam) grupa 

predmeta nabave sukladno članku 204. ZJN 2016. 

 

         S poštovanjem, 

 

        Voditelj Službe za poslove nabave:

             Boris Flegar, dipl.oec. 


