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PREDMET: 

 

Izvješće o provedenom prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: TESTOVI I MEDICINSKI 

POTROŠNI MATERIJAL ZA PATOLOGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra 

Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/19 

- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 

  

Poštovani, 

 

Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj) objavio je dana 25. listopada 

2022. Poziv za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu 

postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu testova i medicinskog potrošnog materijala za 

patologiju. Uz nacrt dokumentacije o nabavi objavljeni su troškovnici za 2 (dvije) grupe predmeta 

nabave, sa specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) 

jednogodišnjim količinama, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, 

te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/. 

  

 Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 2. studenog 2022. Jedan je zainteresirani 

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

navodimo ovaj prijedlog. 

   

Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 
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 Odgovor Naručitelja: Naručitelj prihvaća prijedlog izmjene te će izmijeniti tehničku 

specifikaciju predmeta nabave u Troškovniku za  2. grupu predmeta nabave sukladno traženom. 

Naručitelj je procijenio vrijednost grupa predmeta nabave sukladno trenutnim tržišnim 

kretanjima cijena robe koja je predmet nabave te vlastitim financijskim mogućnostima. 

 

 

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je ustanovio da više ne postoji potreba za artiklima 

koji su bili navedeni u Troškovniku 1. grupe predmeta nabave pod rednim brojevima 9. (Cadherin 

17 monoklonsko primarno antitijelo, klon SP183, dispenzer za 50 testera ili jednakovrijedno) i 50. 

(S100 Confirm poliklonsko antitijelo, dispenzer za 50 testova ili jednakovrijedno) stoga je Naručitelj 

ove stavke obrisao. 

Osim, navedenog, Naručitelj je utvrdio da postoji potreba za dodatnim uređajem pod rednim 

brojem 1.) te će sukladno svemu navedenom na vlastitu inicijativu izmijeniti Dokumentaciju u 

ovim dijelovima. 

 

Sukladno svim promjenama, Naručitelj će pokrenuti otvoreni postupak javne nabave testova i 

medicinskog potrošnog materijala za patologiju. Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grupe. Ukupna 

procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 3.730.000,00 kn bez PDV-a. 

 

 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 

 


