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JAVNA NABAVA                Ur.broj: 581/2017 

Krapina, 21. studeni 2017.  

 

Predmet: IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA  

Naručitelj, Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave 
male vrijednosti za nabavu radova: VODOOPSKRBNI SUSTAV NA PODRUČJU GRADA KRAPINE-ULICA 
A. MIHANOVIĆA I V. LISINSKOG. 

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016; dalje u tekstu: 
ZJN 2016), Naručitelj je dana 14. studenog 2017. stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava. 

 Opis predmeta nabave;  
 Troškovnik sa tehničkom specifikacijom; 
 Posebne uvjete za izvršenje ugovora;  
 Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;  
 Kriterije za odabir ponude.  

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je od dana 14. studenog 
2017. do 20. studenog 2017. godine, a Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima objavljena je na internetskim stranicama Naručitelja www.kvio.hr. 
Zainteresirani gospodarski subjekti su bili ovlašteni, u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, svoje 
primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: marko.dolovcak@krakom.hr. Tijekom prethodnog 
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj nije zaprimio pitanja ili komentare 
od zainteresiranih gospodarskih subjekata.  

Protekom 20. studenog 2017. godine, Naručitelj je izradio predmetno Izvješće. 

Članovi Stručnog povjerenstva Naručitelja ovlašteni za pripremu i provedbu nabave:  

 Marko Dolovčak 
 Miljenka Macan 
 Dragica Miroslav 

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj ovo Izvješće o 
provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na 
raspolaganje na internetskim stranicama Naručitelja www.kvio.hr. 

 

       Stručno povjerenstvo  

   za javnu nabavu 

 

 


