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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

  SUBJEKTIMA 

 

Urbroj: R6 -673/23 

U Osijeku, 17. siječnja 2023.g.  

 

 

 

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: Usluga cjelovitog 

održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi 

u KBC-u Osijek 

Evidencijski broj nabave: VV-23/45 

- dostavlja se obavijest! 

 

 Poštovani, 

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, objavio je dana 09.01.2023.g. u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave Poziv na prethodno savjetovanje sa zaineresiranim gospodarskim subjektima za 

pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Usluga cjelovitog 

održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u 

Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/45, Urbroj: R6-290/23. 

U sklopu prethodnog savjetovanja objavljeni su nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnička specifikacija i 

troškovnik za nabavu usluge cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih uređaja proizvođača 

„Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima bilo je otvoreno do 16. siječnja 2023.g. 

 U roku za dostavu upita s primjedbama i prijedlozima u prethodnom savjetovanju Naručitelj je 

zaprimio zahtjev jednog gospodarskog subjekta. U nastavku citiramo upit i dajemo odgovore na isti: 

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

  
Poštovani,  

gospodarski subjekt XXXXXX moli izmjene dokumentacije o nabavi kako slijedi:  

 

1.  
Molimo u točki 2.1.3. DON i članku 3.3. prijedloga ugovora brisati tekst „(Smart Remote Services)“.  
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2.  
Molimo točku 7.13.2. DON izmijeniti tako da bude sukladna članku 7. prijedloga ugovora te da glasi:  

„Sukladno odredbi članka 214. stavka 1. točke 2. ZJN 2016 gospodarski subjekt čija ponuda bude oda-

brana kao najpovoljnija ponuda u ovom nadmetanju, u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja 

Ugovora obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice, zaduž-

nice ili bankarske garancije na iznos od 10% (deset posto) ugovorene cijene bez PDV-a, za slučaj po-

vrede ugovornih obveza, s rokom važenja od 1 (jedne) godine.“  

 

3.  
Molimo izmjenu članka 3.6. prijedloga ugovora tako da glasi: „Održavanje i popravak se provodi u sve 

radne dane od ponedjeljka do petka, subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom, a sve uz suglasnost 

odgovorne osobe Naručitelja te sukladno iskazanom kriteriju za odabir ponude iz točke 6.6. DON - 

Vrijeme intervencije – vrijeme odaziva na popravak. 

 

 

Odgovor Naručitelja:  

Ovlaštene osobe Naručitelja Prihvaćaju prijedloge zainteresiranog gospodarskog subjekta te se mijenja 

dokumentaciju kako je  zatraženo u prijedlogu izmjena dokumentacije o nabavi. 

 

Nakon objave izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave  Klinički bolnički centar Osijek će objaviti 

Poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i time započeti otvoreni postupak javne 

nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Usluga cjelovitog održavanja kapitalnih medicinskih 

uređaja proizvođača „Siemens“ koji su u upotrebi u KBC-u Osijek, evidencijski broj nabave: VV-23/45. 

 S poštovanjem, 

 

       KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK 

        Služba za poslove nabave 

 


