ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem odredbe članka 15. Statuta Opće bolnice Pula i članka 65. i 85. Statuta Istarske
županije (Službene novine br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst),
Župan Istarske županije dana 31. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi i montaži stropnih
anestezioloških i kirurških sustava, operacijskih lampi i sustava integracije
centralnog operacijskog bloka za Opću bolnicu Pula

Članak 1.
Daje se suglasnost Općoj bolnici Pula na sklapanje ugovora o nabavi sukladno Odluci o
odabiru Upravnog vijeća Opće bolnice Pula broj 83 el/19 od 20. svibnja 2019. kojom se u
otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu i montažu stropnih
anestezioloških i kirurških sustava, operacijskih lampi, sustava integracije centralnog
operacijskog bloka kojeg čine 10 operacijskih dvorana s pred prostorima, s isporukom,
montažom, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji za potrebe Opće bolnice Pula kao
ekonomski najpovoljnija ponuda odabire ponuda tvrtke Olympus Czech Group, s.r.o., član
koncerna, Podružnica Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb, OIB: 40715487779, u
iznosu od 15.996.294,00 kuna kuna bez PDV-a, odnosno ukupno 19.995.367,50 kuna s PDVom.
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 83 el/19 od 20. svibnja 2019. čini sastavni dio
ove Odluke.
Članak 4.
Opća bolnica Pula dužna je nakon sklapanja ugovora sukladno danoj suglasnosti iz točke 1.
ove Odluke dostaviti isti Istarskoj županiji.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom dane suglasnosti Ministra zdravstva Republike Hrvatske.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Župan
mr.sc.Valter Flego
Dostaviti:
1. Opća bolnica Pula
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
3. Arhiva, ovdje

