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IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

 

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016 – 

dalje u tekstu ZJN 2016) i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, 

prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) 

Grad Vodnjan-Dignano podnosi Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 

1. Naziv i OIB naručitelja: Grad Vodnan-Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, 

OIB: 15554218499 

2.  Evidencijski broj nabave: 74/20 E-MV  

3. Predmet nabave: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PODRUČJE S.TA 

DOMENICA U VODNJANU  

4.  Datum početka prethodnog savjetovanja: 23. listopada 2020. 

5.  Datum završetka prethodnog savjetovanja: 30. listopada 2020. 

6. Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Naručitelj tijekom 

savjetovanja nije održao sastanak. 

7.  Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu i odgovor 

na primjedbu ili prijedlog (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se): 

 

TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA GOSPODARSKOG SUBJEKTA BR.1 
 

Pula, 30.10.2020.  

 

Poštovani, 

Vezano za objavljeno prethodno savjetovanje za otvoreni postupak javne nabave: Izgradnja 

komunalne infrastrukture za područje S.TA DOMENICA u Vodnjanu, evidencijski broj 

nabave 74/20 E-MV, koje je objavljeno u EOJN RH dana 23.10.2020. godine, dostavljamo 

Vam slijedeću primjedbu: 

1. točka 4.2.1. dokumentacije koja se odnosi na iskustvo gospodarskog subjekta i to da 

gospodarski subjekt mora imati iskustvo na izgradnji i/ili rekonstrukciji i/ili sanaciji 



sustava opskrbe vodom, te javne odvodnje čija je ukupna vrijednost najmanje jednaka 

procijenjenoj vrijednosti nabave (1.600.000,00 kn bez PDV-a) – smatramo da je dovoljan 

popis istih ili sličnih radova čija je ukupna vrijednost najmanje jednaka procijenjenoj 

vrijednosti nabave (1.600.000,00 kn bez PDV-a), jer u protivnom ako se traži iskustvo na 

određenoj vrsti radova ograničava se broj potencijalnih ponuditelja koji mogu sudjelovati 

u postupku javne nabave i time su potencijalni ponuditelji koji nemaju iskustvo na 

određenoj vrsti radova, stavljeni u diskriminirajući položaj. 

 

 

Odgovor Naručitelja: 

Primjedba se prihvaća.  

Stavak 1. točke 4.2.1. u Dokumentaciji o nabavi: 

"Gospodarski subjekt mora dokazati da je, u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave 

i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izvršio radove iste i/ili slične 

predmetu nabave, odnosno da u referentnom razdoblju ima iskustvo na izgradnji i/ili 

rekonstrukciji i/ili sanaciji sustava opskrbe vodom te javne odvodnje čija je ukupna vrijednost 

najmanje jednaka procijenjenoj vrijednosti nabave (1.600.000,00 kn bez PDV-a)." 

 

mijenja se i glasi: 

 

"Gospodarski subjekt mora dokazati da je, u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave 

i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini uredno izvršio radove iste i/ili slične 

predmetu nabave, čija je ukupna vrijednost najmanje jednaka procijenjenoj vrijednosti 

nabave (1.600.000,00 kn bez PDV-a)." 

 

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


