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 Ur. broj: 238/164-18-703-1-Z-AS 

 Zagreb, 01.06.2018. 

 

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

registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/17) 

naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je izradio slijedeće: 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
 

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-MVRa-12-2018 

3. PREDMET NABAVE 

Radovi na izgradnji sustava odvodnje u Dugom Selu – izgradnja sustava odvodnje 

otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica – II. faza i izgradnja 

kolektora K3.1 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

21.05.2018. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

29.05.2018. 

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 prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

zaprimljene su primjedbe/prijedlozi kako slijedi: 

1.) „Poštujući želju investitora u odabiru materijala i tipa predviđenih okana, a u smislu 

poboljšanja tehničke kvalitete istih, predlažemo izmjenu troškovničkog teksta na 

slijedeći način: 

Dobava i montaža tipskih betonskih revizijskih vodonepropusnih 

montažnih okana 
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Dobava i ugradnja betonskih montažnih revizijskih okana sustava javne 

odvodnje, unutarnjeg promjera 1000 mm, sa ugrađenim penjalicama. 

Baza montažnog revizijskog treba imati polimernu kinetu s integriranim 

spojnicama za vodonepropusni spoj s ponuđenim cijevnim materijalom, te 

istu treba postaviti na nosivu betonsku podlogu prema projektu gradnje. 

Niveleta podloge okna (baze) mora biti za debljinu dna baze niža od nivelete 

cijevi koja se priključuje na okno. Daljnje spajanje ostalih elemenata 

(prstenovi, završetak) – slijediti shemu montaže proizvođača okna, visina i 

broj sastavnih elemenata ovise o dubini revizijskog okna (prema uzdužnim 

profilima). Za postizanje vodonepropusnosti obavezno ugrađivati gumene 

brtve za vertikalno spajanje elemenata. U cijenu je uključena ugradnja 

odgovarajućih spojnica pripadajućih cijevi kolektora. 

Navedena polimerna kineta doprinosi boljoj kemijskoj otpornosti te time dugotrajnosti 

okna, omogućuje ispiranje pod visokim pritiskom te tvornički ugrađenim spojnicama 

osigurava apsolutnu vodonepropusnost u spoju s cijevnim materijalom. Napominjemo 

da ovo tehničko rješenje ne ograničava niti investitora niti ponuđače u izboru i primjeni 

cijevnog materijala. 

 

Ovo tehničko rješenje već se primjenjuje u Hrvatskoj na raznim projektima, pa i na 

projektima sufinanciranim od strane EU – npr. Aglomeracija Čakovec i Aglomeracija 

Varaždin.“ 

 

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

prihvaća se) 

Ad 1.) 

Primjedba ili prijedlog se ne prihvaća. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

Ad 1.) 

Naručitelj je Ponudbenim troškovnikom definirao stavku koja se odnosi na dobavu i 

montažu tipskih betonskih revizijskih vodonepropusnih montažnih okana te ostaje kod 

opisa kako je navedeno u Ponudbenom troškovniku. Betonska kineta je dovoljno 

kemijski otporna i dugotrajna i kod čišćenja i ispiranja pod visokim tlakom ne dolazi do 

oštećenja iste. Tipska montažna betonska okna imaju integrirane gumene brtve za spoj 

sa cijevima kako bi se osigurala potpuna nepropusnost. Sukladno navedenom, 

tehničko rješenje izvedbe tipskih montažnih betonskih okana kakvo je navedeno u 

Ponudbenom troškovniku u potpunosti zadovoljava sve tehničke propise i norme te 

stoga naručitelj ostaje kod rješenja predviđenog u Ponudbenom troškovniku. 
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Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima naručitelj će objaviti u EOJN RH i na službenoj internetskoj stranici naručitelja 

(https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/). 

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 
DOSTAVITI: 

1. EOJN RH 

2. www.viozz.hr (javna objava) 

3. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu, ovdje 

4. Arhiva, ovdje 

https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/
http://www.viozz.hr/

