ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem odredbe članka 15. Statuta Opće bolnice Pula i članaka 65. i 85. Statuta Istarske
županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18pročišćeni tekst i 10/20), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije dana
25. lipnja 2020. godine donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi
operacijskih stolova i opreme za operacijske sale za potrebe Opće bolnice Pula
Članak 1.
Daje se suglasnost Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi sukladno Odluci o
odabiru Upravnog vijeća Opće bolnice Pula broj 109/20 od 26. svibnja 2020. kojom se u
otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu operacijskih stolova i opreme
za operacijske sale (2,3,4,6,7,8,9 i hitnu salu) za potrebe Opće bolnice Pula, kao ekonomski
najpovoljnija ponuda odabire ponuda zajednice ponuditelja Dogan Septem d.o.o.,
Varaždinska 1, Sesvete, OIB: 93285858667 i Norman Grupa d.o.o., Slavonska avenija 26/1,
Zagreb, OIB: 66467529157, u iznosu od 5.498.468,00 kuna bez PDV-a, odnosno ukupno
6.873.085,00 kuna s PDV-om.
Članak 2.
Sukladno Pravilniku o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
(Narodne novine, broj 12/12, 99/13 i 63/16) Opća bolnica Pula je obvezna za svaku nabavu
opreme, bez obzira na izvor financiranja, a čija je vrijednost iznad 750.000,00 kuna, ishoditi
suglasnost Ministra zdravstva.
Članak 3.
Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice Pula broj 109/20 od 26. svibnja 2020. iz članka 1. čini
sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Opća bolnica Pula dužna je nakon sklapanja ugovora sukladno danoj suglasnosti iz članka 1.
ove Odluke dostaviti isti Istarskoj županiji.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu snagu danom dane suglasnosti Ministra zdravstva Republike
Hrvatske.
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2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
3. Pismohrana, ovdje

