
 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU  

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

Naručitelj: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. 

  Mosna 15 a 

  48000 Koprivnica 

  OIB: 20998990299 

 

Evidencijski broj nabave: 76 – 19 / KCVD 

 

Predmet nabave: PROŠIRENJE VODOVODA I KANALIZACIJE U DIJELU ULICE SV. 

VID, BUKOVAČKA I MIRNI DOL U NASELJU DRAGANOVEC 

 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 30.10.2019. godine 

 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 08.11.2019. godine 

 

Tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima. 
 

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje naručitelj je zaprimio jedan prijedlog 

zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dijela dokumentacije o nabavi. 

 

Upit: 

U DoN, točka 4.3.1. traži se kako slijedi: 

,,4.3.1. Popis ugovora o rodovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne 

nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. 

Popisu radova prilaže se potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu rodova. 

Vrijednosni pokazatelj: Ponuditelj mora dokazati do je u godini u kojoj je započeo postupak 

javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini izvršio najmanje jedan ugovor za 

radove iste ili slične predmetu nabave, o čija je vrijednost ugovora minimalno u visini 50 % 

procijenjene vrijednosti nabave." 

S obzirom da se projekt sastoji od raznovrsnih vodnih građevina, važno je da bude odabran 

iskusni ponuditelj s iskustvom stečenim na sustavu koji je isti ili sličan predmetu nabave, te 

zbog specifičnosti izgradnje/dogradnje kanalizacijske mreže, predlažemo izmjenu, odnosno 

dopunu u dokazivanju tehničke i stručne sposobnosti. 

Stoga predlažemo Naručitelju da dokazivanje naprijed navedene sposobnosti definira na 

sljedeći način: 

,,4.3.1. Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne 

nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. 



Popisu radova prilaže se potvrda druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu radova. 

Vrijednosni pokazatelj: Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak 

javne nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini izvršio najmanje jedan ugovor za 

radove iste ili slične predmetu nabave na izgradnji i/ili rekonstrukciji sustava javne 

odvodnje ukupne duljine cjevovoda ne manje od 1km, profila cjevovoda ne manjeg od 

DN 300 mm, a čija je vrijednost ugovora minimalno u visini 50 % procijenjene vrijednosti 

nabave." 

 

Odgovor: 

Naručitelj ne prihvaća zaprimljeni zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenom dijela 

dokumentacije o nabavi. 

Točka 4.3.1. dokumentacije o nabavi određena je sukladno odredbama Zakona o javnoj 

nabavi ( NN 120/16 ) te je na taj način i ponuditeljima koji imaju iskustvo na izgradnji i/ili 

rekonstrukciji sustava javne odvodnje omogućeno dokazivanje traženog uvjeta tehničke 

sposobnosti. 

 

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za predmet nabave: PROŠIRENJE VODOVODA I 

KANALIZACIJE U DIJELU ULICE SV. VID, BUKOVAČKA I MIRNI DOL U NASELJU 

DRAGANOVEC objaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave pa se stoga 

obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da nakon objave preuzmu cjelokupnu 

dokumentaciju za predmetnu nabavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave. 

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


