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Zagreb, 04.07.2019. 

 

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

PREDMET: Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u 

svrhu pripreme i provedbe postupka javne nabave za predmet nabave: RADOVI NA 

IZRADNJI NEIZGRAĐENOG DIJELA MJEŠOVITOG SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH 

VODA NA PODRUČJU GRADA SVETI IVAN ZELINA – KOLEKTOR II, DIONICA 1, ETAPA 

VI (ulice: Vatrogasna, Prigorska, Preradovićeva i Ulica hrvatskih branitelja) 

 

Naručitelj VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., sukladno članku 357. Zakona o 

javnoj nabavi (NN, br. 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) planira pokrenuti postupak javne nabave 

za nabavu radova za predmet nabave: RADOVI NA IZRADNJI NEIZGRAĐENOG DIJELA MJEŠOVITOG 

SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SVETI IVAN ZELINA – KOLEKTOR II, 

DIONICA 1, ETAPA VI (ulice: Vatrogasna, Prigorska, Preradovićeva i Ulica hrvatskih branitelja) 

Evidencijski broj nabave: E-MVRA-9-2019. 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16) i Pravilniku o planu nabave, 

registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/2017) prije 

pokretanja postupka javne nabave Naručitelj provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima, te u tu svrhu na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 

(dalje u tekstu: EOJN RH) i na službenoj internetskoj stranici Naručitelja (www.viozz.hr) objavljuje nacrt 

Dokumentacije 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 i troškovnik. 

 

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da zaključno do 11.07.2019. godine, do kada je 

otvoreno prethodno savjetovanje, dostave elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH 

Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. 

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih 

gospodarskih subjekata i izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te 

ga objaviti na EOJN RH i na našim internetskim stranicama https://viozz.hr/javna-nabava/prethodna-

analiza-trzista/. 

 

S poštovanjem,  

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 
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