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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: 

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – RUKAVICE 

za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/9 

 

- dostavlja se! 

 
 
Poštovani, 

 

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016; u daljnjem 

tekstu: ZJN 2016) javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek na internetskim stranicama Kliničkog 

bolničkog centra Osijek http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/ i internetskim stranicama EOJN 

objavio je nacrt dokumentacije o nabavi te troškovnike za 6 (šest) grupa predmeta nabave (tehničke 

specifikacije) s opisom predmeta nabave i Predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 4. kolovoza 2022. 

godine. 

 Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu 

dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave od 2 (dva) zainteresirana gospodarska 

subjekta. U nastavku navodimo primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore 

kako slijedi:  

 

 

Ad 1.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  

 

Gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi 

u troškovniku, i to: 

 

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


„  

 

 Odgovor Naručitelja: 

 

Naručitelj prihvaća zahtjev potencijalnog ponuditelja za izmjenom opisa navedene stavke troškovnika.  

 

 

Ad 2.) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:  

 

Gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi, 

i to: 

 

„Poštovani, 

Kao zainteresirani ponuditelj u postupku javne nabave, predmet nabave: Medicinski potrošni materijal-

rukavice za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave:  

VV-22/9 predlažemo sljedeće: 

 

Izmjenu dokumentacije, a koji se odnosi na točku 7.21.1. podtočku 4., a glasi: 

Certifikat Upravljanja okolišem za proizvođača (ISO 14001) u  

Certifikat Upravljanja okolišem za proizvođača ili ponuditelja (ISO 14001). 

Navedenom nadopunom bi slijedili standard koji je postavilo samo Ministarstvo zdravstva RH te koje 

glede navedene ISO norme prihvaća istu od ponuditelja ili proizvođača.“ 

 

 

 Odgovor Naručitelja: 

 

Naručitelj prihvaća sugestiju potencijalnog ponuditelja za izmjenom naziva traženog certifikata 

navedenog u dokumentaciji o nabavi. 
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