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PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: ENDOSKOPSKI STUP 

4K ZA GASTROENTEROLOGIJU (2 kom), za potrebe Kliničkog bolničkog 

centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-23/37 

- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima! 

 

 

Poštovani, 

 

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je Poziv na 

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme provedbe 

otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu endoskopskog stupa 4K za 

gastroenterologiju (2 kom), s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe. 

Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik sa specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave 

i točnom količinom predmeta nabave, objavljeni su dana 08. veljače 2023. godine u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave, modul Prethodna savjetovanja, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: 

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

Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 15. veljače 2023. godine, do kada je 1 (jedan) zainteresirani 

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

navodimo zahtjev gospodarskog subjekta. 

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta 

Ad1) „Molimo gore navedeni naslov za izmjenom članka 7.8 Prijedloga ugovora, u vidu smanjenja 

perioda osiguranja pričuvnih dijelova na 5 (pet) godina, umjesto sada predloženih 10 (deset) godina. 

Prijedlog članka 7.8. bi glasio: 

7.8. Sve komponente medicinske opreme koje se poprave ili zamijene za vrijeme trajanja jamstvenog 

roka za robu koja je predmet nabave imat će jamstvo sukladno trajanju ugovorenog jamstvenog roka. 

Isporučitelj ima obvezu nakon proteka jamstvenog roka za uređaj osigurati pričuvne dijelove mini-

malno 5 (pet) godina nakon isporuke.“ 
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Odgovor Naručitelja 

 Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se točka 7.8. Prijedloga 

ugovora mijenja iz 

„Sve komponente medicinske opreme koje se poprave ili zamijene za vrijeme trajanja jamstvenog 

roka za robu koja je predmet nabave imat će jamstvo sukladno trajanju ugovorenog jamstvenog 

roka. Isporučitelj ima obvezu nakon proteka jamstvenog roka za uređaj osigurati pričuvne dijelove 

minimalno 10 (deset) godina nakon isporuke.“ 

u 

„Sve komponente medicinske opreme koje se poprave ili zamijene za vrijeme trajanja jamstvenog 

roka za robu koja je predmet nabave imat će jamstvo sukladno trajanju ugovorenog jamstvenog 

roka. Isporučitelj ima obvezu nakon proteka jamstvenog roka za uređaj osigurati pričuvne dijelove 

minimalno 5 (pet) godina nakon isporuke.“ 

 

Naručitelj je prihvatio prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o 

nabavi kako je prethodno obrazložio. Sukladno svim promjenama, Naručitelj će pokrenuti otvoreni 

postupak javne nabave endoskopskog stupa 4K za gastroenterologiju (2 kom). Ukupna procijenjena 

vrijednost predmeta nabave iznosi 254.827,79 € 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 
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