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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: Ugradbeni i potrošni
materijal za ugradnju umjetne valvule - TAVI, za potrebe Kliničkog bolničkog
centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/34
- 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 dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (''Narodne
novine'', broj 65/2017, 75/2020, dalje u tekstu: Pravilnik) Klinički bolnički centar Osijek, (u daljnjem
tekstu: Naručitelj), dana 07. lipnja 2022.g. objavio je Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne
nabave velike vrijednosti: Ugradbeni i potrošni materijal za ugradnju umjetne valvule – TAVI, za
potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/34, te pozvao sve zainteresirane gospodarske
subjekte da najkasnije do 13. lipnja 2022. godine upute Naručitelju zahtjeve s primjedbama i
prijedlozima u svezi s objavljenim nacrtom dokumentacije o nabavi predmetnog postupka.
Nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnike sa specifikacijom predmeta nabave koji je podijeljen
u dvije (2) grupe, opisom predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama,
objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te na službenoj
internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/
Tijekom postupka prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima. Naručitelj je zaprimio upit zainteresiranog gospodarskog subjekta kako je
prikazani u nastavku ovog Izvješća. U nastavku prenosimo izvorni oblik upita gospodarskog subjekta s
odgovorom Naručitelja na isti.

1. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta
„Poštovani,
Vezano uz Prethodno savjetovanje za provedbu postupka javne nabave Ev. broj: VV-22/34.,
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA UGRADNJU UMJETNE VALVULE –TAVI, molimo izmjenu
procijenjene vrijednosti za grupu predmeta nabave 1., odnosno da ona umjesto 840.000,00 kn bez
PDV-a iznosi 902.000,00 kn bez PDV-a, a vodeći se trenutnim realnim tržišnim cijenama za artikle
traženih karakteristika, te činjenicom da je proizvođač i sam povećao cijene istih još početkom tekuće
poslovne godine 2022. obzirom na porast cijena repromaterijala na globalnom tržištu.“

 Odgovor Naručitelja:
Ne prihvaća se zahtjev za izmjenom. S obzirom na limitirana financijska sredstva namijenjena
za dijagnostičke procedure u kojima se koristi potrošni materijal koji je predmet ove nabave,
Naručitelj u ovom trenutku ne može osigurati dodatna financijska sredstva.

Po objavi ovog Izvješća na istim stranicama na kojima je objavljen i Poziv na prethodno
savjetovanje, Naručitelj će objaviti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti: Ugradbeni i
potrošni materijal za ugradnju umjetne valvule – TAVI, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj
nabave: VV-22/34.

S poštovanjem,
Klinički bolnički centar Osijek
Služba za poslove nabave

