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 URBROJ: 238/164-21-8385-3-Z-AS 

 Zagreb, 17.1.2022. 

 

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članka 10. Pravilnika 

o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 

nabavi (NN, br. 101/17, 144/2020) naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je izradio slijedeće: 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

Drugo prethodno savjetovanje 

 

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 

Koledovčina ulica 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

OIB: 54189804734 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

E-10-VV-RA-21 

3. PREDMET NABAVE 

Rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za EU projekt 

„Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

30.12.2021. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

10.1.2022. 

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO 

SASTANAK 

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak. 

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O 

GOSPODARSKOM SUBJEKTU 

U postupku drugog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim 

na objavljenu Dokumentaciju o nabavi, čiji su sastavni dijelovi: opis predmeta 

nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog 

subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, 

zaprimljene su primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih 

subjekata kako slijedi: 

 



2 

 

7.1. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 10.1.2022.  

Poštovani, 
Uvidom u Knjigu 3 u predmetnom prethodnom savjetovanju, opazili smo kako 
slijedi: 
1.5.4 Cijevi i spojevi 
Cijevni materijali primijenjeni u okviru Ugovora moraju zadovoljavati zahtjeve iz 
tehničkih specifikacija. 
1.5.4.1 Gravitacijski cjevovodi za odvodnju otpadnih voda 
Izvođač će ugraditi cijevi od materijala koje sam izabere iz niže ponuđenih 
materijala, na način da zadovoljavaju tehničke karakteristike cijevnog 
materijala, da se ispune bitni zahtjevi za građevinu uz poštivanje svih normi i 
zakonskih odrednica, odnosno potrebno je da cijevni materijal zadovolji 
parametre koji su proizašli iz statičkog i hidrauličkog proračuna. 
Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i u 
skladu s HRN i hrvatskim propisima. 
Izvođač je slobodan sve cjevovode do nazivnog promjera uključivo DN500 mm 
izraditi korištenjem cijevnog materijala sukladnog sljedećom normom (Tip 1): 
• Punostijene (jednoslojne) PVC cijevi proizvedene prema HRN EN 1401-1 ili 
jednakovrijedno (Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju neomekšani poli(vinilklorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1401-1:2009), koje se spajaju pomoću naglavka i brtve; 
 
Možemo li ponuditi PE 100 polietilenske glatke cijevi, HRN EN 12666, spajanje 
sučeonim varenjem umjesto punostijenih (jednoslojnih) PVC cijevi, HRN EN 
1401-1? 
 
Molimo navesti jednakovrijednu normu prema čl. 211 ZJN 2016,.kako se ne bi 

stvorio učinak neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom 

natjecanju slijedom čl.206 kao i načelima javne nabave čl.4 ZJN 2016. 

 

Odgovor na primjedbu/prijedlog od 10.1.2022.  

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je s 

tehno-ekonomskog aspekta odredio materijal cjevovoda i okana. 

 

Naručitelj je u Knjizi 3 (Tehničke specifikacije), točka 1.5.4.1 [Gravitacijski 

cjevovodi za odvodnju otpadnih voda] definirao materijal cijevi na slijedeći 

način:  

„Izvođač je slobodan sve cjevovode do nazivnog promjera uključivo Ø 

500 mm izraditi korištenjem cijevnog materijala sukladnog sljedećom 

normom (Tip 1): 

• Punostijene (jednoslojne) PVC cijevi proizvedene prema HRN EN 

1401-1 ili jednakovrijedno (Plastični cijevni sustavi za netlačnu 

podzemnu odvodnju i kanalizaciju - neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-

U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009), 

koje se spajaju pomoću naglavka i brtve;“ 
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Naručitelj je u Knjizi 4 (Preambula troškovnika), točka 1.1. [Općenito], naveo:  

„Sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi, za bilo koje navođenje 

sukladnosti s normama, u ovoj Dokumentaciji o nabavi (knjige 1-5), za 

svaku navedenu normu se podrazumijeva ta konkretna norma ili 

jednakovrijedno. Dokazivanje da rješenja (robe, radovi, usluge) koja 

ponuditelj predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve 

pojedine navedene norme mora biti u ponudi ponuditelja 

zadovoljavajuće prikazano, odnosno ponuditelj u ponudi treba na 

zadovoljavajući način dokazati da rješenja koja predlaže na 

jednakovrijedan način zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prethodno 

navedeno dokazivanje jednakovrijednosti je potrebno dostaviti 

sukladno članku 213. Zakona o javnoj nabavi, s time da tijelo koje je 

izdalo dokument kojim se dokazuje jednakovrijednost s pojedinim 

normama (ocjena sukladnosti) mora biti akreditirano u skladu s 

Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.“  

čime je Naručitelj definirao na koji način je potrebno dokazati jednakovrijednost 

ponuđenog cijevnog materijala. 

 

Za materijal cjevovoda propisan ovom dokumentacijom o nabavi postoji više 

proizvođača cijevi. 

 

Temeljem gore navedenom Dokumentacija o nabavi nije u suprotnosti s 

odredbama članka 4., članka 211. i članka 206. ZJN 2016. 

 
8. ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG (prihvaća se/djelomično se 

prihvaća/ne prihvaća se) 

Odgovori na primjedbe odnosno prijedloge zainteresiranih gospodarskih 

subjekata dani su u točki 7. ovog Izvješća i označeni crvenom bojom. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI 

PRIJEDLOGA 

Obrazloženja su navedena pod točkom 7. Izvješća i označena crvenom bojom. 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na 

službenoj internetskoj stranici naručitelja (https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista ). 

 

DIREKTOR: 

Tomislav Masten, dipl. polit. v. r. 

 
 

 

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
https://viozz.hr/prethodna-analiza-trzista
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DOSTAVITI: 

1. EOJN RH 

2. www.viozz.hr (javna objava) 

3. Arhiva, ovdje 

 

http://www.viozz.hr/

