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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave UGRADBENI I POTROŠNI 

MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek 

Evidencijski broj nabave: VV-21/5. 

- dostavlja se obavijest! 
 

 

 Poštovani, 

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, objavio je dana 11. veljače 2021. godine prethodno 

savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak nabave ugradbeni i potrošni 

materijal za traumatologiju u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, 

te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/ . U 

sklopu prethodnog savjetovanja objavljeni su nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnici za nabavu 

ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima bilo je otvoreno do 18. veljače 2021. godine. 

 

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu 

dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave jednog (3) zainteresirana 

gospodarska subjekta. U nastavku iznosimo prijedlog i primjedbe gospodarskog subjekta na koje 

dajemo odgovor kako slijedi: 

 

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

  

http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/
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Poštovani,  
Molimo Vas izmjenu opis tražene stavke 10 u troškovniku grupe 15, predmetu javne nabave UGRAD-
BENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, 
Evidencijski broj nabave: VV-21/5, na predložen način: 
 

10.    PEEK sidro dimenzija 2.5 mm x 8 mm, sa očicom za prihvat konca 

 

1.) Odgovor Naručitelja 

Naručitelj prihvaća prijedlog GS te mijenja u troškovniku grupe 15 opis stavke 10. sukladno zahtjevu. 

 
 

2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 
Predmet: Prijedlog izmjene specifikacije troškovnika  
Temeljem vašeg savjetovanja objavljenog u N.N.RH, Oglasnik javne nabave RH, od 11.02.201. godine za 
nabavu „UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA TRAUMATOLOGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra 
Osijek“, ev.broj VV-21/5 predlažemo izmjene troškovnika na način: 
 
Grupa 5, stavka 14 – Kako bi nam omogućili sudjelovanje na Vašem natječaju, molimo Vas za izmjenu dijela 

teksta koji se tiče tražene duljine vijaka, na slijedeći način: 

  
• Da raspon duljina bude „od 30mm do minimalno 80mm“, umjesto, kako sada glasi, „30-
100mm“. Naši sustavi za intramedularne čavle nemaju dimenzije veće od 80mm, jer indikacije, kod 
kojih se koriste navedeni sustavi, ne zahtjevaju veće duljine.  
 

2.) Odgovor Naručitelja 

Naručitelj prihvaća prijedlog GS te u troškovniku grupe 5 stavku 14. mijenja dio teksta koji se tiče 

duljine vijaka, sukladno zahtjevu GS. 

3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

3.) Odgovor Naručitelja 
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Naručitelj je propisao obvezne minimalne tehničke karakteristike prema svojim potrebama I 

mogućnostima neophodnim za normalno funkcioniranje KBC-a Osijek te je osigurao financijska 

sredstva u visini proscijenjene vrijednosti nabave UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA 

TRAUMATOLOGIJ. Naručitelj ne prihvaća prijedlog GS budući da bi uvrštavanjem novog troškovnika 

došlo do povećanja procijenjene vrijednosti nabave. 

Ovo Izvješće se objavljuje na istim internetskim stranicama na kojima je Naručitelj objavio poziv 
zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje. Sukladno gore prihvaćenim 
prijedlozima Naručitelj će izmijeniti Dokumentaciju o nabavi. 

Naručitelj će ponovo provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u 
ovom postupku javne nabave velike vrijednosti u EOJN-u modul Prethodna savjetovanja, te na 
službenoj internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/.  

 

S poštovanjem, 

 

       KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

        Služba za poslove nabave 

http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/

