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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: 

ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek 

evidencijski broj nabave: VV-22/12 

 

- 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 24 grupa predmeta nabave (tehničke 

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

savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 15. lipnja 2022. godine. 

 Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu 

dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave od 5 (pet) 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:  

 

Prvi gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o 

nabavi u troškovniku, subjekt je zatražio izmjene opisa stavki troškovnika, i to: 
 

 

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


 
 

 Odgovor Naručitelja: 

 

Naručitelj je sukladno svojim potrebama jasno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih 

proizvoda te se zahtjev za izmjenom po ovoj točki odbija. 

 

 

Ad 2) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

 

Drugi gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o 

nabavi u troškovniku. Kako se ne bi dovelo do ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije pojedinih 

ponuditelja, gospodarski subjekt je zatražio izmjene opisa stavki troškovnika, izdvajanje stavki 

troškovnika u zasebne grupe i dodavanje novih grupa predmeta nabave, i to: 

 

 
 



 
 

 Odgovor Naručitelja: 

 

Naručitelj je proučio upit potencijalnog ponuditelja te ne prihvaća prijedloge gospodarskog subjekta za 

izmjenom troškovnika predmeta nabave, izdvajanja pojedinih stavki i dodavanja novih grupa premeta 

nabave. 

Naručitelj je jasno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih proizvoda sukladno svojim 

potrebama. 

U dokumentaciji o nabavi je pod točkom 6.6. kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder 

kriterija o roku isporuke jasno propisan rok isporuke  (do 24h, do 36h, maksimalna 48h) sukladno 

kojemu će se ponuda bodovati. Ponuditelj treba odabrati vremenski period u kojem je u mogućnosti 

izvršiti rok isporuke robe. 

 

 

Ad 3) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

 

Treći gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o 

nabavi kao i u troškovniku, i to: 



 

 
 



 
 

 



 
 

 Odgovor Naručitelja: 

 

Naručitelj je proučio upit potencijalnog ponuditelja te se očituje kako slijedi:  

 

Prihvaća se sugestija potencijalnog ponuditelja pod točkom 1. te će se navedeni navod ukloniti iz 

prijedloga okvirnog sporazuma. 

Ostali prijedlozi za izmjenom opisa stavki troškovnika se ne prihvaćaju. Naručitelj je sukladno svojim 

potrebama jasno i nedvojbeno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih proizvoda. 

 

 

Ad 4) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

 

Četvrti gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o 

nabavi u troškovniku, i to: 
 

 



 

 
 

 Odgovor Naručitelja: 

 

Naručitelj je sukladno svojim potrebama jasno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih 

proizvoda te se zahtjev za izmjenom odbija. 

 

 

Ad 5) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

 

Peti gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o 

nabavi kao i u opisu stavki troškovnika, i to: 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 Odgovor Naručitelja: 

 

Naručitelj je proučio upit potencijalnog ponuditelja te se očituje kako slijedi:  

 

Prihvaća se sugestija potencijalnog ponuditelja pod točkom 1. te će se navedena autorizacija proizvođača 

proizvoda dodati u dokumentaciju o nabavi. 

Ostali prijedlozi za izmjenom opisa stavki troškovnika se ne prihvaćaju. Naručitelj je sukladno svojim 

potrebama jasno i nedvojbeno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih proizvoda. 
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