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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: 

Prehrambeni proizvodi – Mlijeko i mliječni proizvodi,  

za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/50 

- objavljuje se! 

 

 Poštovani, 

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

javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 16. studenoga 2022.ge na službenoj 

internetskoj stranici http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/ objavio poziv za prethodno 

savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku 

specifikaciju predmeta nabave za potrebe  KBC-a Osijek. 

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 24. 

studenoga 2022. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima niti jedan gospodarski subjekt nije dostavio primjedbe i prijedloge na objavljeni nacrt 

dokumentacije o nabavi i tehničku specifikaciju predmeta nabave. 

 Klinički bolnički centar Osijek će objaviti Poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave i time započeti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti Prehrambeni 

proizvodi – Mlijeko i mliječni proizvodi, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-

22/50. 

 Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.405.000,00 kn (bez PDV-a). Naručitelj je izradio troškovnik 

sukladno svojim potrebama i on kao takav predstavlja nerazdvojivu  cjelinu te iz navedenog razloga 

predmet nabave nije podijeljen na više grupa predmeta nabave a sve u svrhu učinkovitijeg i 

optimalnog praćenja poslovnog procesa isporuke robe i realizacije okvirnog sporazuma. 

  

S poštovanjem, 

        Voditelj Službe za poslove nabave:

                   Boris Flegar, dipl.oec. 


