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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: 

ELEKTROSTIMULATORI SRCA, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, 

Evidencijski broj nabave: VV-21/4 

- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 

 

 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 14. rujna 2021.g. Poziv na prethodno savjetovanje 

sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave elektrostimulatora 

srca. Predmet nabave podijeljen je u 3 (tri) grupe. 

 Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 21. rujna 2021. godine, do kada je Naručitelj 

zaprimio jedan (1) zahtjev gospodarskog subjekta s primjedbama i prijedlozima za izmjenom 

dokumentacije o nabavi. U nastavku isti citiramo:  

 

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta  

 



  

 

 

 ODGOVOR NARUČITELJA: 

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog na način da se iz troškovnika i tehničke specifikacije 

predmeta nabave za grupu A briše dosadašnja stavka 8. MRI CRTD KVADRIPOLARNI 

KARDIOVERTER DEFIBRILATOR SA PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA 

BATERIJE (stavke od 8.1. do 8.6.). Umjesto istog u troškovnik se dodaje gore predloženi sustav 

za stimulaciju HIS snopa sa specifikacijom 5 artikala i predloženim okvirnim količinama.  

Također Naručitelj ne prihvaća povećanje procijenjene vrijednosti nabave. 

 

Ujedno, Naručitelj je revidirao troškovnik za grupu C predmeta nabave na način da je dodao 

nove artikle u troškovnik (stavka 15, 16. i 17.) 

 



Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, 

Naručitelj ima namjeru započeti i objaviti otvoreni postupak javne nabave elektrostimulatora srca, 

evidencijski broj nabave: VV-21/4, sukladno uvjetima i odredbama definiranim u nacrtu Dokumentacije 

o nabavi.  Postupak javne nabave velike vrijednosti podijeljen je u tri grupe predmeta nabave sukladno 

članku 204. ZJN 2016. 

 

  

S poštovanjem,     

    

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


