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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

  SUBJEKTIMA 

Urbroj: R6 – 16996-1/2021 

Osijek, 17. prosinca 2021.  

 

 

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: POTROŠNI 

MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU GASTROENTEROLOGIJU, za potrebe 

Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-21/34 

- dostavlja se! 

 

 

 Poštovani, 

 

sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/2016., u daljnjem tekstu: ZJN 

2016), te članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta 

u javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 101/2017, dalje u tekstu: Pravilnik), Klinički bolnički centar 

Osijek, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je dana 09. prosinca 2021. g. Poziv na prethodno 

savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave velike vrijednosti: 

Potrošni materijal za intervencijsku gastroenterologiju, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj 

nabave: VV-21/34. 

 

Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 16. prosinca 2021. godine, do kada je Naručitelj 

zaprimio dva zahtjeva s primjedbama i prijedlozima izmjene objavljenog nacrta dokumentacije o nabavi, 

koje citiramo u nastavku: 

 

1. Zahtjev gospodarskog subjekta: 

„Poštovana/i,  

pregledom nacrta dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave za potrošni materijal za 

intervencijsku gastroenterologiju VV-21/34, uvidjeli smo da se u grupi 2. nalazi materijal za vađenje 

stranih tijela s točno određenim dimenzijama radnih duljina i promjera. Navedenim dimenzijama 

onemogućava se prijava ostalih proizvođača s jednakovrijednim materijalima, a posljedično se smanjuje 

konkurentnost nabave.  

U grupi 2. možemo ponuditi jednakovrijedne košarice, hvataljke i kliješta, te vas ovim putem molimo 

za dopunu tehničkih specifikacija po stavkama kako slijedi:  

 

1. Košarica sa četiri ili šest žica za vađenje stranih tijela, rotacijska, za radni kanal 2,8 mm, radna duljina 

2300 mm ili 2700 mm, promjer košarice 16 mm ili 35 mm, jednokratna  

 

2. Hvataljke za izvlačenje stranih tijela i polipa, za radni kanal 2.8 mm, 3 ili 4 kraka, radne dužine 1600 

mm ili 2300 mm, jednokratno.  



 

3. Kliješta za vađenje stranih tijela iz gornjeg probavnog trakta sa štakorskim zubom i aligator čeljustima 

za radni kanal 2.8 mm, radne dužine 1745 mm ili 2200 mm, jednokratno“ 

 

 Odgovor Naručitelja:  

Naručitelj prihvaća prijedlog izmjene tehničke specifikacije predmeta nabave u grupi 2. 

 

 

2. Zahtjev gospodarskog subjekta: 

 

 
 

 Odgovor Naručitelja:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog izmjene tehničke specifikacije predmeta nabave u grupi 5, s 

obzirom da je omča tražene širine (10 mm) predmet nabave u 4. grupi. 

  

 

 Po objavi ovog Izvješća Naručitelj će pokrenuti otvoreni postupak javne nabave potrošnog 

materijala za intervencijsku gastroenterologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, pod 

evidencijskim brojem nabave: VV-21/34. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 4.800.000,00 

kn bez PDV-a. Predmet nabave je podijeljen u 27 grupa predmeta nabave sukladno članku 204. stavku 

1. ZJN 2016. 

 

 

S poštovanjem,     

    

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


