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 URBROJ: 238/164-20-1391-3-Z-AS 

 Zagreb, 17.03.2021. 

 

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 

 

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-9-MV-RA-21 

3. PREDMET NABAVE 

Izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju za 

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području 

aglomeracije Vrbovec 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

05.03.2021. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

12.03.2021. 

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 primjedbe/prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata kako slijedi: 

 



 
 

2 
 

7.1. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 09.03.2021. 
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7.2. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 11.03.2021. 

 
Poštovani, 
 
Može li u stavkama zatrpavanja proširiti kriterij, da se zatrpavanje može izvoditi 

i drobljenim kamenim materijalom? 

 

7.3. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 12.03.2021. 

 
Poštovani, 
 
Imamo par pitanja u vezi prethodnog savjetovanja Evidencijski broj nabave: E-

9-MV-RA-21 IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a DO 

ISPUSTA U RIJEKU LONJU ZA PROJEKT „PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE 

I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC“ 

 

1) U troškovniku piše da su fazonski komadi u oknima od lijevanog željeza. 

Naše je pitanje da li je moguće u oknima staviti umjesto fazona od 

lijevanog željeza fazone od GRP materijala ? 

2) U troškovniku su nacrti da okna budu armiranog betona. Dali je moguće 

betonska okna zamijeniti sa oknima od GRP materijala ? 

3) Prema projektu su predviđena bušenja ispod ceste i kanala. Da li je 

moguće umjesto bušenja ispod ceste prekopati cestu i kanal te vratiti u 

prvobitno stanje kanal i cestu ? 

 

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

prihvaća/ne prihvaća se) 

8.1. Odgovor na primjedbe/prijedloge zaprimljene 09.03.2021. 

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je 

s tehno-ekonomskog aspekta (value for money) odredio materijal cjevovoda i 

okana. 

 

8.2. Odgovor na primjedbe/prijedloge zaprimljene 11.03.2021. 

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Zatrpavanje 

se vrši materijalom kako je definirano u Knjizi 4 Dokumentacije o nabavi 

(Troškovnik). 

 

8.3. Odgovor na primjedbe/prijedloge zaprimljene 12.03.2021. 

Ad/1. 

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je 

Knjigom 4 definirao pogodan materijal fazonskih komada – lijevano željezo. 
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Ad/2. 

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je 

Knjigom 4 definirao pogodan materijal okana – armiranobetonska okna. 

 

Ad/3. 

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Predložena 

metoda izgradnje odvodnog kolektora nije prihvatljiva. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI 

PRIJEDLOGA 

Obrazloženja su navedena pod točkom 8. Izvješća. 

 

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

