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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

  SUBJEKTIMA 
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Osijek, 08. prosinca 2021 godine.  

 

 

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: OSTALI ATK L  

LIJEKOVI, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: 

VV-21/33. 

- dostavlja se Izvješće! 

 

 Poštovani, 

Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 30.11.2021.g. objavio je Poziv na 

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu provedbu otvorenog 

postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu ostalih ATK L lijekova s namjerom sklapanja 

Okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu predmeta nabave. Predmet nabave 

je podijeljen u 10 grupa predmeta nabave. 

 

 Savjetovanje je bilo otvoreno do 07.12.2021.g. do kada je svaki zainteresirani gospodarski 

subjekt mogao dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i 

dokumentacijom o nabavi koji su objavljeni. U danom roku dostavljena su tri (3) zahtjeva s prijedlozima 

o izmjeni dokumentacije o nabavi i upitima o pojašnjenju iste, koje citiramo u nastavku i dajemo 

odgovor. 

 

 

1. ZAHTJEV GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

 
„Temeljem Poziva za savjetovanje objavljenog u N.N.RH, Oglasnik javne nabave RH, Evidencijski broj nabave: 

VV-21/33-1 za predmet nabave: OSTALI ATK L LIJEKOVI za potrebe KBC-a Osijek, molimo vas za dodatnim  

informacijama i objašnjenjem: 

Grupa 6., Grupa 7., Grupa 8., Grupa 9., Grupa 10. 

Moli se Naručitelj da definira prema čemu se određuje jedinična cijena.“ 

 

 Odgovor Naručitelja: 

Oznaka jedinične mjere predmeta nabave u grupi 6, grupi 7, grupi 8, grupi 9 i grupi 10 je komad 

– „kom“. 
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2. ZAHTJEV GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

„Poštovani, 

vezano uz objavu Poziva na prethodno savjetovanje, Evidencijski broj nabave: VV-21/66, Predmeta 

nabave: OSTALI ATK L LIJEKOVI ZA POTREBE KBC-A OSIJEK za potrebe KBC-a Osijek, a 

sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, slobodni smo Vam dostaviti svoje primjedbe i prijedloge 

vezano uz nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi. 

Molimo definirati mjere u grupama 6, 7, 8, 9 i 10.“ 

 

 Odgovor Naručitelja: 

Oznaka jedinične mjere predmeta nabave u grupi 6, grupi 7, grupi 8, grupi 9 i grupi 10 je komad 

– „kom“. 

 

 

3. ZAHTJEV GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

„Poštovani, 

Sukladno prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prema čl. 198., st. 3. 

Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave: OSTALI L LIJEKOVI, evidencijski broj nabave: VV-

21/66, dostavljamo slijedeći prijedlog izmjene: 

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA: 

 

 

 Odgovor Naručitelja: 

Prihvaća se prijedlog za dodavanjem nove grupe sukladno navedenom. 

 

 Naručitelj je razmotrio sve pristigle prijedloge o pojašnjenju i izmjeni dokumentacije o nabavi 

u predmetnom postupku javne nabave. Objavom ovog Izvješća i završetkom prethodnog savjetovanja, 

Naručitelj ima namjeru pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti. Predmet nabave je 

podijeljen u grupe sukladno čl. 204. ZJN 2016. 

 

 

S poštovanjem,    

     

 

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


