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 Ur. broj: 238/164-18-1556-1-Z-AS 

 Zagreb, 23.11.2018. 

 

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) 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-VVRa-10-2018 

3. PREDMET NABAVE 

IZGRADNJA OSNOVNOG DOBAVNOG SUSTAVA ZA PROJEKT „REGIONALNI 

VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

02.11.2018. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

13.11.2018. 

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 na objavljenu 

Dokumentaciju o nabavi, čiji su sastavni dio: opis predmeta nabave, tehničke 

specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir 

ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, zaprimljene su sljedeće 

primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata: 
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PRIJEDLOG ILI PRIMJEDBA BROJ 1. (OD 12.11.2018.) 

„Sukladno prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za 

predmet nabave REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – 

ZAGREB ISTOK – Evidencijski broj nabave: E-VVRa-10-2018, dostavljamo primjedbe i 

prijedloge na dokumentaciju o nabavi: 

S obzirom na vrlo opsežan i složen predmet nabave, za kvalitetno i cjelovito izvršenje 

radova u predviđenom roku, potrebno je da Ponuditelj posjeduje značajno 

profesionalno iskustvo, odnosno da dokaže da je uredno ispunio ugovor za tražene 

radove, iz razloga što se radi o visokostručnom poslu za koji su potrebna posebna 

iskustva i ovlaštenja. Predlažemo Naručitelju da točku 4.3.1.1. izmjeni i prilagodi na 

slijedeći način. 

 

4.3.1.1. Popisom istih ili sličnih radova u svojstvu izvođača koji se odnosi na izgradnju 

i/ili rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini najmanje 25 km 

cjevovoda.  

Gospodarskom subjektu je dozvoljeno dostaviti najviše tri ( 3) potvrde kojima dokazuje 

ovaj uvjet, od čega se najmanje jedna potvrda mora odnositi na ugradnju cijevi 

minimalnog promjera DN 800 mm u dužini 2,4 km. 

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova istih ili sličnih predmetu nabave na  jednom, a 

najviše tri (3) ugovora mora iznositi najmanje 40.000.000,00 HRK bez PDV-a. 

 

Radovi moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 

pet (5) godina koje prethode toj godini, i … 

 

NAPOMENA: Navedeno je u skladu količinama u predmetu nabave.“ 

 

PRIJEDLOG ILI PRIMJEDBA BROJ 2. (OD 13.11.2018.) 

„Sukladno prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za 

predmet nabave REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – 

ZAGREB ISTOK – Evidencijski broj nabave: E-VVRa-10-2018, dostavljamo primjedbe i 

prijedloge na dokumentaciju o nabavi: 

S obzirom na vrlo opsežan i složen predmet nabave, za kvalitetno i cjelovito izvršenje 

radova u predviđenom roku, potrebno je da Ponuditelj posjeduje značajno 

profesionalno iskustvo, odnosno da dokaže da je uredno ispunio ugovor za tražene 

radove, iz razloga što se radi o visokostručnom poslu za koji su potrebna posebna 

iskustva i ovlaštenja. Predlažemo Naručitelju da točku 4.3.1.2. izmjeni i prilagodi na 

slijedeći način. 
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4.3.1.2. Popisom istih ili sličnih radova u svojstvu izvođača koji se odnosi na izgradnju 

cjevovoda tehnikom mikrotuneliranja sa zatvorenim sistemom isplake ( tj. zatvorenom 

bušaćom glavom), u ukupnoj dužini najmanje 650 metara.  

 

Gospodarskom subjektu je dozvoljeno dostaviti najviše tri (3) potvrde kojima dokazuje 

navedeni uvjet, od čega se najmanje jedna potvrda mora odnositi na ugradnju cijevi 

minimalnog unutarnjeg promjera DN 1500 mm. 

 

Radovi moraju biti završeni u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 

osam (8) godina koje prethode toj godini.“ 

 

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

prihvaća se) 

ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG BROJ 1. 

Primjedba ili prijedlog se ne prihvaća. 

Postavljeni uvjeti za dokazivanje iskustva navedeni u točki 4.3.1., podtočka 4.3.1.1. 

nacrta Knjige 1 Dokumentacije o nabavi određeni su sukladno karakteristikama i 

količinama predmeta nabave te su isti u potpunosti razmjerni predmetu nabave. 

Postavljanje uvjeta na način kako je traženo u zaprimljenim primjedbama/prijedlozima 

u znatnoj mjeri bi ograničilo tržišno natjecanje u okviru ovog predmeta nabave.  

 

ODGOVOR NA PRIMJEDBU ILI PRIJEDLOG BROJ 2. 

Primjedba ili prijedlog se prihvaća.  

Naručitelj će sukladno prijedlogu izmijeniti točku 4.3.1.2. Knjige 1 Dokumentacije o 

nabavi. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA 

Nije primjenjivo. 

 

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/javna-nabava/prethodna-analiza-trzista/). 

 

DIREKTOR: 

Tomislav Masten, dipl. polit.v.r. 

 
 

DOSTAVITI: 

1. EOJN RH 

2. www.viozz.hr (javna objava) 

3. Arhiva, ovdje 

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

