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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 robe: 

Prehrambeni proizvodi – Svježe meso za potrebe KBC-a OSIJEK 
evidencijski broj nabave: VV-22/32 

- dostavlja se! 

 

 Poštovani, 

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

naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 20. srpnja 2022.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 Prehrambeni proizvodi – Svježe meso za potrebe KBC-a OSIJEK, 

evidencijski broj nabave: VV-22/32. 

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 26. srpnja 

2022. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima jedan 

gospodarski subjekt dostavio je primjedbe i prijedloge na objavljeni nacrt dokumentacije o nabavi i 

tehničku specifikaciju predmeta nabave. 

U nastavku citiramo zahtjev: 

 

 

1) Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

„Želimo Vam skrenuti pozornost na valutu plaćanja kod svježeg mesa, sukladno Zakonu o izmjenama 

i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koja ne bi smjela 

biti veća od 30 dana. 

  

Molimo Vas da uskladite valutu plaćanja  prema navedenom zakonu.“ 

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

Ovlaštene stručne osobe Naručitelja prihvaćaju predložene promjene zainteresiranog gospodarskog 

subjekta.  

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj 

ima namjeru započeti i objaviti u EOJN-u otvoreni postupak javne nabave Prehrambeni proizvodi – 

Svježe meso, evidencijski broj nabave: VV-22/32, sukladno uvjetima i odredbama definiranim u 

nacrtu Dokumentacije o nabavi.  Postupak javne nabave velike vrijednosti podijeljen je u 5 (pet) grupa 

predmeta nabave sukladno članku 204. ZJN 2016. 

 

         S poštovanjem, 

 

        Voditelj Službe za poslove nabave:

             Boris Flegar, dipl.oec. 


