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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: REAGENSI I 

POTROŠNI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU, za potrebe 

Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/25 

- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 

 

 Poštovani, 

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

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme provedbe 

otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu reagensa i potrošnog materijala za 

molekularnu dijagnostiku, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od 1 (jedne) godine 

za svaku grupu predmeta nabave. 

Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnike sa specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta 

nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama, objavljeni su dana 22. srpnja 2022. godine 

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

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

Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 29. srpnja 2022. godine. Ukupno je 1 (jedan) zainteresirani 

gospodarski subjekt uputio Naručitelju prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi. U nastavku 

navodimo zahtjev gospodarskog subjekta. 

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

Ad1) „Nastavno na predmetni poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u od-

nosu na troškovnike za grupe A i D predmeta nabave predlažemo naručitelju da uzme u obzir sljedeće:  

1) Zbog niske procijenjene vrijednosti za grupu A: reagensi za genotipizaciju metodom PCR-SSP 

predlažemo povećanje procijenjene vrijednosti na minimalno HRK 397.000,00 bez PDV-a, u skladu s 

promjenom tržišnih uvjeta i inflacijom.  

2) Zbog niske procijenjene vrijednosti za grupu D: Reagensi i materijal za HLA genotipizaciju real-

time PCR tehnologijom predlažemo povećanje procijenjene vrijednosti na minimalno HRK 98.000,00 

bez PDV-a, u skladu s promjenom tržišnih uvjeta i inflacijom.“ 

 

https://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/


Odgovor Naručitelja 

 Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenom procijenjene vrijednosti 

nabave za navedene grupe predmeta nabave. Naručitelj ostaje pri određenoj visini procijenjene 

vrijednosti nabave sukladno provedenom prethodnom istraživanju tržišta te planiranim 

sredstvima navedenim u Planu nabave za 2022. godinu. 

Naručitelj nije prihvatio prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata za izmjenom dokumentacije 

o nabavi kako je prethodno obrazložio te ima namjeru pokrenuti otvoreni postupak javne nabave 

reagensa i potrošnog materijala za molekularnu dijagnostiku, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma 

za razdoblje od 1 (jedne) godine za svaku grupu predmeta nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 

2.600.000,00 kn (bez PDV-a). Predmet nabave je sukladno članku 204. stavku 1 ZJN 2016. podijeljen 

u 11 (jedanaest) grupa predmeta nabave na temelju objektivnih kriterija, vrste i svojstava materijala. 

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 
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