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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: USLUGA 

CJELOVITOG ODRŽAVANJA LINEARNOG AKCELERATORA, model: „Clinac 

IX“, za potrebe KBC-a Osijek, 

evidencijski broj nabave: VV-21/23 

- dostavlja se! 

 

 Poštovani, 

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

tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama članka 8. i 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 je dana 01. lipnja 2021.g. objavio obavijest o 

prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne 

nabave velike vrijednosti za nabavu usluge cjelovitog održavanja linearnog akceleratora, model: Clinac 

IX“, uređaja koji se koristi u KBC-u Osijek. Naručitelj je objavio nacrt Dokumentacije o nabavi i 

troškovnike predmeta nabave s opisom predmeta nabave i potrebnom količinom za jednogodišnje 

razdoblje u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja te na službenoj 

internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/  

 

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

2021.g. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu 

dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave niti jednog zainteresiranog 

gospodarskog subjekta.  
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 Izvješće o prethodnom savjetovanju objavljuje se na istim internetskim stranicama. Nakon 

objave Izvješća, Naručitelj ima namjeru pokrenuti otvoreni postupak javne nabave usluge cjelovitog 

održavanja linearnog akceleratora, model: „Clinac IX“, uređaja koji se koristi u KBC-u Osijek, pod 

evidencijskim brojem nabave: VV-21/23. 

 

 

S poštovanjem, 

       Voditelj Službe za poslove nabave: 

        Boris Flegar, dipl.oec. 


