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SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

  SUBJEKTIMA 

Urbroj: R6 – 3012/2023 

Osijek, 08. ožujka 2023.  

 

 

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: Složivi ubrusi za ruke za 
držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira, za potrebe Kliničkog 
bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-23/42 
- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 
 Poštovani, 
 
na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) javni 

naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 24. veljače 2023.g na službenoj internetskoj stranici 

http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/ objavio poziv za prethodno savjetovanje sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima i Nacrt dokumentacije o nabavi: Složivi ubrusi za ruke za 

držače ubrusa i toaletni papir za držače toaletnog papira, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj 

nabave: VV-23/42.  

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 06. ožujka 2023. 
godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima niti jedan 
gospodarski subjekt nije dostavio primjedbe i prijedloge na objavljeni nacrt dokumentacije o nabavi i 
tehničku specifikaciju predmeta nabave. 

 Klinički bolnički centar Osijek ima namjeru pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike 
vrijednosti Složivih ubrusa za ruke za držače ubrusa i toaletnog papira za držače toaletnog papira, za 
potrebe KBC-a Osijek, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od 1 (jedne) godine, 
evidencijski broj nabave: VV-23/42. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 225.628,77 eura (bez PDV-a). 

Predmet nabave nije podijeljen u grupe zbog sličnosti u tehničkim specifikacijama sukladno članku 204. 
stavku 1. ZJN 2016. Nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave nije dozvoljeno.  

Ovo Izvješće objavljuje se na istim internetskim stranicama na kojima je objavljeno prethodno 

savjetovanje. 

S poštovanjem,        

          Klinički bolnički centar Osijek 

                Služba za poslove nabave 

 


