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PREDMET: Izvješće o provedenom  prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: Medicinski potrošni 

materijal - STAPLERI za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, 

Evidencijski broj nabave: VV-22/31. 

- dostavlja se obavijest! 

 

 

 Poštovani, 

 

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016 i 114/2022, u 

daljnjem tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, 

prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017, u daljnjem tekstu: 

Pravilnik), javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je  

24.10. 2022. godine obavijest o prethodnom savjetovanju zainteresiranim gospodarskim subjektima u 

otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu medicinskog potrošnog materijala – 

STAPLERI, s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu 

predmeta nabave.  

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 31.10. 2022.g. 

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio prijedlog za izmjenom Dokumentacije o nabavi  

(troškovnik GRUPE A i GRUPE B), jednog (1) gospodarskog subjekta. U nastavku citiramo zahtjev: 

 

 

1) Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

 

„Poštovani, 

Kako bi se omogućilo i drugim tvrtkama sudjelovanje na natječaju dajemo naše mišljenje i prijed-

loge za sljedeće izmjene:  

1. A GRUPA: Molimo da se stavke A-14, A-15, A-20, A-21, A-22 i A-23 prebace u zasebnu 

grupu.  

2. B GRUPA: Molimo da se stavke 21, 22, 23, 24 prebace u zasebnu grupu.“ 
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 Odgovor Naručitelja: 

Ovlaštene stručne osobe Naručitelja prihvaćaju tražene izmjene. 

Mijenja se dokumentacije o nabavi na način da se dodaju nove dvije grupe, GRUPA F i GRUPA G 

predmeta nabave koje sadrže artikle koji su predloženi za prebacivanje u zasebne grupe. 

Naručitelj je prihvatio prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata za izmjenom 

dokumentacije o nabavi kako je prethodno obrazložio. Sukladno svim promjenama, Naručitelj će 

pokrenuti otvoreni postupak javne nabave Medicinskog potrošnog materijala - STAPLERI. Predmet 

nabave bit će podijeljen u 7 (sedam) grupa. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 

1.930.000,00 kn bez PDV-a, evidencijski broj nabave: VV-22/31. 

 

Ovo Izvješće Naručitelj dostavlja svim zainteresiranim gospodarskim subjektima objavom u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te na službenoj internetskoj 

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

 

 

    S poštovanjem,                                                         

                                                                                              Klinički bolnički centar Osijek 

                                                                                                  Služba za poslove nabave 


