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 URBROJ: 238/164-21-1942-3-Z-AS 

 Zagreb, 27.05.2021. 

 

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16), članka 9. 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-1-VV-RO-21 

3. PREDMET NABAVE 

Nabava opreme za EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke 

županije – Zagreb istok“ 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

26.03.2021. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

06.04.2021. 

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: 
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7.1. Primjedbe/prijedlozi zaprimljeni 30.03.2021. 

Poštovani, sukladno Pozivu na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima u svrhu pripreme i provedbe postupka javne nabave za predmet nabave (drugo 

savjetovanje): NABAVA OPREME ZA EU PROJEKT „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV 

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ evidencijskog broja nabave E-1-VV-RO-2021, 

predlažemo slijedeće izmjene u tehničkim specifikacijama  

 

2.2 BAGER-UTOVARIVAČ (KOMBINIRKA)  

  

•  Traženo: Zapremnina motora minimalno 4,4 litara  

Predlažemo: Zapremnina motora minimalno 3,6 litara  

Obrazloženje: Zbog zaštite okoliša došlo je do veće norme (trenutačno EU Stage V) za ispušne 

plinove a samim time i do modifikacije motora tako da je došlo do povećanja snage motora i 

smanjenje zapremnine motora  

  

2.3 MINI BAGER S PRIKOLICOM  

  

•  Traženo: Visina do vrha kabine maksimalno 2400 mm  

Predlažemo: Visina do vrha kabine maksimalno 2500 mm  

Obrazloženje: Radi se o minimalnom odstupanju koje ne utjeće na operativnu sposobnost stroja. 

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

prihvaća/ne prihvaća se) 

8.1. Odgovor na primjedbe/prijedloge zaprimljene 30.03.2021. 

Molimo vidjeti točku 9. ovog Izvješća. 

 

9. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA NEPRIHVAĆANJA PRIMJEDBE ILI 

PRIJEDLOGA 

Tijekom postupka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima postale su poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno 

drukčije dokumentacije o nabavi. Slijedom navedenog, Naručitelj će izmijeniti 

dokumentaciju o nabavi te će sukladno odredbi članka 198. stavka 3. ZJN 2016 

prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu robe (Nabava 

opreme za EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – 

Zagreb istok“) staviti nacrt dokumentacije o nabavi na novo prethodno 

savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 

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. 

 

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

1. EOJN RH 

2. www.viozz.hr (javna objava) 

3. Arhiva, ovdje 

 

http://www.viozz.hr/

