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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Urbroj: R6-4586/2022
Osijek, 6. travnja 2022.

PREDMET:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: USLUGA IZRADE
PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA NOVI KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
OSIJEK, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek,
Evidencijski broj nabave: VV-22/42
- 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 usluge izrade projektno-tehničke
dokumentacije za novi Klinički bolnički centar Osijek.
Nacrt dokumentacije o nabavi, projektni zadatak, troškovnik i ostala pripadajuća dokumentacija sa
specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave i količinama, objavljeni su dana 28. ožujka
2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te na službenoj
internetskoj stranici Naručitelja: https://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/.
Naručitelj je pozvao zainteresirane gospodarske subjekte da do 4. travnja 2022. godine dostave
Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.
Tijekom postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj je
zaprimio upite zainteresiranih gospodarskih subjekata kako su prikazani u nastavku ovog izvješća.
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1. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta
Dana 4. travnja 2022. godine Naručitelj je zaprimio sljedeći upit:
„PREDMET: Komentari na Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu
postupaka javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije
za novi Klinički bolnički centar Osijek,
Evidencijski broj nabave: VV-22/42
Poštovani,
U vezi sa gore navedenim predmetom i u skladu sa relevantnim zakonima i pravilnicima koji reguliraju
javne nabave, u sklopu postupka prethodnog savjetovanja dostavljamo sljedeće komentare:
1. Pod točkom 1.6. Nacrta DON za javne usluge projektiranja novog KBCO navedena je procjena
vrijednosti nabave u iznosu od 22.000.000,00Kn. Smatramo da je predviđena vrijednost
nedovoljna te predlažemo da vrijednost nabave treba da iznosi minimalno 42.000.000,00 Kn.
2. Pod točkom 2.1. Nacrta DON za javne usluge projektiranja novog KBCO naveden je 31.12.2023.
kao datum završetka usluge projektiranja. Smatramo da je predviđeno vrijeme nedovoljno za
izradu predviđene projektne dokumentacije. Predlažemo da se vrijeme potrebno za izradu
projektne dokumentacije definira u trajanju od 22 mjeseca, bez vremena potrebnog javnom
naručitelju za odobrenje Idejnog i Glavnog projekta.
3. Pod točkom 7.7.1. Nacrta DON za javne usluge projektiranja novog KBCO naveden je jedan kljucni
ekspert kao voditelj tima i po jedan kljucni ekspert za svaku projektnu disciplinu. Uzimajući u obzir
kompleksnost i veličinu projektnog zadatka smatramo da je potrebno predvidjeti dva ključna
eksperta na poziciji za arhitekte – projektante. To odgovara obimu posla arhitekte – projektanta
u odnosu na druge projektne discipline.“
 1. Odgovor Naručitelja:
S obzirom na to da se predmetni zahtjev sastoji od više pojedinačnih upita, Naručitelj u
nastavku daje odgovor na svako pojedinačno pitanje redoslijedom kako su upiti definirani u
dopisu zainteresiranog gospodarskog subjekta.
1. Kako je detaljno opisano u točki 2.1. Dokumentacije o nabavi, predmetni postupak javne
nabave predviđen je u sklopi projekta „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBCa Osijek“ koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni
razvoj u okviru kojeg su predviđena ograničena sredstva za financiranje usluga su koje su
predmet nabave. Procijenjena vrijednost nabave određena je u skladu s navedenim
raspoloživim sredstvima te se prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća.
2. Nastavno na prethodni odgovor, kako je riječ o postupku nabave u sklopu projekta
sufinanciranog EU sredstvima, ujedno je razdoblje provedbe kako projekta tako i
predmetnog ugovora ograničeno Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Stoga se
prijedlog gospodarskog subjekta ne prihvaća.
3. Točkom 7.7.1. Dokumentacije o nabavi propisani su uvjeti koje predloženi ključni stručnjaci
moraju ispunjavati u skladu s uvjetima i zahtjevima koji proizlaze iz posebnih propisa ili
stručnih pravila, što se dokazuje u periodu nakon izvršnosti odluke o odabiru a prije potpisa
ugovora o javnoj nabavi. Minimalni broj stručnjaka i minimalne obrazovne i stručne
kvalifikacije propisani su točkom 4.3.2. Dokumentacije o nabavi. S obzirom na to da je riječ
o jednom od kriterija odabira gospodarskih subjekata, sukladno odredbama članka 256.
stavka 3. ZJN 2016 naručitelj takvim kriterijem smije zahtijevati samo minimalne razine
sposobnosti koje osiguravaju da će gospodarski subjekt izvršiti ugovor o javnoj nabavi.
Istovremeno, zainteresirani gospodarski subjekti nisu spriječeni tijekom izvršenja ugovora
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angažirati i dodatne potrebne resurse za uspješno izvršenje ugovora u skladu s propisanim
uvjetima. Slijedom svega navedenog, prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaća.

2. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta
Dana 4. travnja 2022. godine Naručitelj je zaprimio sljedeći upit:
„Poštovani,
temeljem prethodnog savjetovanja za evidencijski broj nabave: VV-22/42, USLUGA IZRADE
PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA NOVI KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, Planirana
lokacija izgradnje novog KBC-a nalazi se na oko 130.000 m2 sjeverno od južne obilaznice, južno od
Gacke ulice, istočno od Vinkovačke ulice te zapadno od Ulice Kneza Trpimira dostavljam Vam primjedbe
i prijedloge:
U stavci:
1.6. Procijenjena vrijednost nabave
Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 22.000.000,00 HRK bez PDV-a.
PRIMJEDBA 1.:
Procijenjena vrijednost predmetne nabave je neuobičajeno niska za izradu zahtijevane projektnotehničke dokumentacije za novi klinički bolnički centar Osijek, a sastoji se od usluge projektiranja
najsloženijih građevina bolničkog kompleksa:
Projekt Izgradnje novog KBC-a Osijek obuhvaća izradu sljedeće tehničke dokumentacije:
- Idejnog projekta
- Dokumentacije za provedbu parcelacije
- Glavnog projekta
- Izvedbenog projekta
- Troškovnika
- Ostale dokumentacije nužne za uspješnu provedbu projekta
PRIJEDLOG 1: da se stavka 1.6. promijeni:
Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 60.000.000,00 HRK bez PDV-a.
U stavci:
2.9. Rok početka i završetka izvršenja ugovora
Ugovor započinje obostranim potpisom i traje do 31.12.2023. godine.
PRIMJEDBA 2:
Vrijeme izvršenja ugovora je kratko za izradu zahtijevane projektno-tehničke dokumentacije za novi
klinički bolnički centar Osijek, a sastoji se od usluge projektiranja najsloženijih građevina bolničkog
kompleksa:
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Projekt Izgradnje novog KBC-a Osijek obuhvaća izradu sljedeće tehničke dokumentacije:
- Idejnog projekta
- Dokumentacije za provedbu parcelacije
- Glavnog projekta
- Izvedbenog projekta
- Troškovnika
- Ostale dokumentacije nužne za uspješnu provedbu projekta
PRIJEDLOG 2: da se stavka 2.9. promijeni:
Ugovor započinje obostranim potpisom i traje dvije (2) godine, ne računajući vrijeme potrebno
predstavniku naručitelja na potvrdu rješenja i vrijeme javnopravnih tvrtki na izdavanju posebnih uvjeta
građenja i potvrdama glavnog projekta.“
Slijedom navedenog, Naručitelj ima namjeru pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike
vrijednosti za nabavu usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za novi Klinički bolnički centar
Osijek, s namjerom sklapanja ugovora o pružanju usluge. Procijenjena vrijednost nabave iznosi XX HRK
bez PDV-a. Predmet nabave sukladno članku 204. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) nije
podijeljen u grupe predmeta nabave.
 2. Odgovor Naručitelja:
S obzirom na to da se predmet upit temelji na istim zahtjevima kao i u prethodnom slučaju,
Naručitelj upućuje zainteresirane gospodarske subjekte na uvid u sadržaj prethodnog 1.
Odgovora Naručitelja. Predmetni postupak javne nabave predviđen je u sklopu projekta
„Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“ koji je sufinanciran bespovratnim
sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a time je ujedno uvjetima ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava ograničen kako raspoloživim sredstvima procijenjene vrijednosti
nabave tako i razdobljem provedbe predmetnog ugovora o javnoj nabavi.

S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek
Služba za poslove nabave
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