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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, konzervirano i zamrznuto povrće i voćne prerađevine za 

potrebe KBC-a OSIJEK, evidencijski broj nabave: VV-22/51 

- 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 15. studenoga 2022.g. u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave  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 Prehrambenih proizvoda, konzerviranog i 

zamrznutog povrća i voćnih prerađevina za potrebe KBC-a OSIJEK, evidencijski broj nabave: VV-

22/51. 

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 23. 

studenoga 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 

 

„Kao tvrtka zainteresirana za prijavu na natječaj Prehrambeni proizvodi, konzervirano i zamrznuto 

povrće i voćne prerađevine za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/51 

ljubazno Vas molimo izmjene stavaka troškovnika radi otvaranja tržišta. 

 

Radi se o stavkama: 

GRUPA 9: instant bijeli napitak mix mjerna jedinica kilogram; ponudili bi instant bijeli napitak mix u 

mjernoj jedinici 500 grama 

GRUPA 10: kava za aparat 100/1; ponudili bi kapsule za aparat 96/1“ 

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

Ovlaštene stručne osobe Naručitelja djelomično prihvaćaju predložene promjene zainteresiranog 

gospodarskog subjekta.  

Za GRUPU 9 predmeta nabave jedinica mjere ostaje kilogram tako da za sve ponuditelje mjerilo bude 

cijena po kilogramu, bez obzira na veličinu pakiranja. Naručitelj u ovom slučaju ničim nije uvjetovao 

pakiranje. 

Za GRUPU 10 predmeta nabave, Naručitelj iz naziva briše veličinu pakiranja“ „100/1“  te time otvara 

grupu za više ponuditelja bez obzira na veličinu pakiranja kapsula. Jedinica mjere ostaje komad. 

 U obje grupe dodan je stupac „Oblik pakiranja“ kako bi ponuditelji mogli upisati veličinu pakiranja 

koje nude. 

 

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj 

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

konzervirano i zamrznuto povrće i voćne prerađevine, evidencijski broj nabave: VV-22/51, sukladno 

uvjetima i odredbama definiranim u nacrtu Dokumentacije o nabavi. Postupak javne nabave velike 

vrijednosti podijeljen je u 20 (dvadeset) grupa predmeta nabave sukladno članku 204. ZJN 2016. 

 

         S poštovanjem, 

 

        Voditelj Službe za poslove nabave:

             Boris Flegar, dipl.oec. 


