
 
 

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: 22 – 20 JNMV 

 

Predmet nabave: IZGRADNJA VODOOPSKBNE MREŽE MALA BRANJSKA – VELIKA 

BRANJSKA – TRNOVEC SOKOLOVAČKI 

 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 19.02.2020. godine 

 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 27.02.2020. 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: 

Temeljem Vašeg poziva za prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog 

postupka javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim 

gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine za nabavu radova ,,lzgradnja 

vodoopskrbne mreže Mala Branjska - Velika Branjska - Trnovec Sokolovački", kao 

zainteresirani gospodarski subjekt dostavljamo primjedbe i prijedloge na objavljenu 

dokumentaciju. 

 

U predmetnoj dokumentaciji o nabavi naveden je popis gospodarskih subjekata s kojima ste 

kao Naručitelj u sukobu interesa. Ovim putem Vam kao zainteresirani gospodarski subjekt - 

Ponuditelj iznosimo primjedbu na dio dokumentacije o nabavi u kojoj ste iskazali i naše 

društvo povezali sa sukobom interesa. Zakon o javnoj nabavi jasno propisuje i određuje 

situacije u kojima se sukob interesa definira i primjenjuje. 

 

Sukladno odredbama članaka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi, upućujemo Vas da ste 

pogrešno iskazali navodni sukob interesa sa društvom KOMING d.o.o., te Vam slijedom 



iznosimo primjedbu na dokumentaciju za nadmetanje i predlažemo da društvo KOMING 

d.o.o. izuzmete iz primjene naprijed navedenih odredbi. 

Umoljava se Naručitelj da, ukoliko ne uvaži našu primjedbu, jasno utvrdi zašto je pristupio 

takvom traženju u DoN. 

 

Odgovor: 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dijela 

dokumentacije o nabavi u kojem je naveden popis gospodarskih subjekata s kojima je 

naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120 / 16 ). 

 

Sukladno odredbi članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120 / 16 ) sukob interesa 

između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja 

ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu 

postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, 

financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za 

njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito ako predstavnik naručitelja 

istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu. 

 

Sukladno odredbi članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120 / 16 ) predstavnikom 

naručitelja u smislu ovoga članka smatra se 

1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja 

2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu 

3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u 

postupku javne nabave, i 

4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime 

naručitelja. 

 

Na temelju izjava o postojanju / nepostojanju sukoba interesa za predstavnike naručitelja iz 

članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120 / 16 ) naručitelj je u točki 1.4. 

dokumentacije o nabavi naveo gospodarske subjekte sa kojima je naručitelj, sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi ( NN 120 / 16 ), u sukobu interesa pa stoga naručitelj 

zaprimljenu primjedbu gospodarskog subjekta u vezi navedenog popisa gospodarskog 

subjekta smatra neosnovanom te zbog toga naručitelj neće mijenjati odredbe dokumentacije o 

nabavi. 

 

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za predmet nabave: IZGRADNJA VODOOPSKBNE 

MREŽE MALA BRANJSKA – VELIKA BRANJSKA – TRNOVEC SOKOLOVAČKI 

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 


