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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 usluge: 

Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača Siemens 

koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, evidencijski broj nabave: VV-21/20 

- dostavlja se obavijest! 

 

 Poštovani, 

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

naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 14. travnja 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 Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja 

proizvođača Siemens koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, evidencijski broj nabave: VV-21/20. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 21. travnja 

2021. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi od jednog (1) 

zainteresiranog gospodarskog subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog 

subjekta na koje dajemo odgovore kako slijedi: 

 

GOSPODARDSKI SUBJEKT: 

1)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„ U točki 4.3. Prijedloga Ugovora navedeno je sljedeće:  

Vrijeme odaziva Pružatelja usluge na popravak dio je kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije po-

nude temeljem kojeg je odabrana Ponuda iz članka 1. ovog Ugovora.  

Pružatelj usluga je u sklopu svoje Ponude dostavio Izjavu o vremenu odaziva na popravak kojom iz-

javljuje da će se po zaprimljenom pozivu Naručitelja odazvati na popravak u vremenu: 

_________________ sata (osim ako je slijedeći dan nedjelja, praznik ili blagdan), sukladno Izjavi 

koja čini sastavni dio ovog Ugovora.  

U slučaju kvara i primitka poziva“ 
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Molimo brisanje zadnje rečenice „U slučaju kvara i primitka poziva“ jer je nedorečena i nejasna.“ 

 

2)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„ U točki 6.6.1. Don navedeno je sljedeće:  

„Kako je Vrijeme intervencije – vrijeme odaziva na popravak bitan element ispunjenja ugovornih 

obvezna, odabrani ponuditelj je obvezan po potpisivanju Ugovora u roku od pet (5) dana Naručitelju 

dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza, a Naručitelj ima pravo, u slučaju prekorače-

nja vremena odaziva na popravak u odnosu na vrijeme odaziva na popravak naveden u Izjavi u vezi s 

propisanim kriterijem naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora te raskinuti Ugovor.“  

Molimo za brisanje navedene odredbe iz dokumentacije jer je odredba prestroga pogotovo u doba 

pandemije, tj. Naručitelj bi mogao naplatiti cjelokupno jamstvo u slučaju manjeg zakašnjenja.  

Obzirom na navedeno molimo i brisanje članka 4.4. Prijedloga Ugovora“ 

 

 

3)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„Molimo za izmjenu u članku 8.2. kako slijedi:  

„O nemogućnosti izvršenja usluge uzrokovane gore navedenim okolnostima, Pružatelj usluge je dužan 

o istome bez odgode, odnosno čim mu to mogućnosti dopuste, obavijestiti naručitelja.“ 

 

4)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„U članku 9.1. prijedloga ugovora traži se rok valjanosti jamstva za uredno izvršenje ugovora do iste-

ka ugovora o nabavi, a dokumentacijom o nabavi u točki 7.13.2. traži se rok važenja do isteka važenja 

ugovora, plus 30 dana respira. Molimo uskladiti.  

Također, točkom 6.6.1. b) predviđen je rok dostave predmetnog jamstva u roku od 5 dana od dana 

sklapanja ugovora. Molimo izmijeniti tako da predmetni rok glasi 10 dana, sukladno točkama 7.13.2. 

DON i 9.1. Prijedloga ugovora.“  

 

5)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„Molimo da se dokumentacijom i ugovorom predvidi odredba sljedećeg sadržaja:  

„U slučaju nastupa promijenjenih okolnosti za vrijeme trajanja Ugovora, u smislu demontaže odnosno 

rashoda pojedinog uređaja koji je predmet Ugovora, zbog starosti uređaja ili kvara na uređaju koji je 

nemoguće otkloniti ili u smislu stavljanja izvan funkcije pojedinog uređaja koji je predmet Ugovora 

uslijed događaja više sile, Korisnik i Izvršitelj će temeljem pisane obavijesti Korisnika, sastaviti i pot-

pisati Aneks Ugovora, kojim će se, razmjerno vrijednosti održavanja pojedinog uređaja smanjiti ukup-

na vrijednost ugovora i sukladno tome sukladno tome prilagoditi ugovorenu cijenu i mjesečni račun za 

izvršene usluge.“  

Molimo ovu odredbu predvidjeti u točki 7.20. DoN-a te u 5. ili 6. članku Prijedloga ugovora“ 

 

6)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„Molimo za korekciju članka 6.6.1. DoN-a, dijela u kojem se navodi da je rok dostave jamstva pet (5) 

dana. Molimo korekciju tako da se navede da je rok za dostavu jamstva deset (10) dana, kako je 

navedeno u točki 7.13.2. DoN-a i u članku 9.1. Prijedloga ugovora.“ 

 

7)  Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi: 

„Molimo potvrdu da će dio sklopljenog ugovora o javnoj nabavi biti opći uvjeti za servisiranje putem 

daljinskog pristupa, za one uređaje koji se servisiraju putem daljinskog pristupa“ 
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Odgovor Naručitelja 

 

Naručitelj prihvaća sve primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi. 

 

Naručitelj će objavom obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi u EOJN započeti otvoreni 

postupak javne nabave Usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača 

Siemens koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, čija procijenjena vrijednost iznosi 3.715.400,00 kn bez 

PDV-a.   

  

S poštovanjem, 

 

       KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

        Služba za poslove nabave 


