KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o.
SALI II 74/A
23281 SALI
Sali, 14. lipnja 2021. godine
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i Pravilnika o
planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 101/17), naručitelj Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.
Sali na nacrt Dokumentacije o nabavi za I i III fazu izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda
naselja Božava, objavljuje
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 NAZIV I OIB NARUČITELJA
Naziv: Komunalno Društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.
Sjedište: Sali II 74/A, Sali
OIB: 23753294472
 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
02/2021
 PREDMET NABAVE:
Izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Božava – I i III faza
 DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:
Dana 11. svibnja 2021. godine na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne
nabave RH objavljena je obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije i troškovnik.
 DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do16. svibnja
2021. godine
 NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK
Tijekom savjetovanja nije bilo sastanka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
 TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O
GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Naručitelj je zaprimio primjedbe odnosno prijedloge kako slijedi:
„Norma HRN EN 13598-2:2009 specificira definicije i zahtjeve za kontrolna okna i
kontrolne komore ugrađene do 6 m u dubinu i proizvedena iz materijala: PP, PE i PVC –
različitim tehnologijama: injekcijskim brizganjem, niskotlačnim kalupljenjem, roto-lijevom,
izrađena iz komponenata proizvedenih u skladu s drugim standardima – navedena norma je

referentna i važeća za predmetna okna opisana troškovničkom stavkom, što podrazumijeva da
su svi tipovi okana koji zadovoljavaju zahtjeve norme jednakovrijedni.
Navedene norme su donesene i usvojene od strane CEN-a što znači da je potpuno
neutemeljeno i netočno izjavljivati da je neka od navedenih tehnologija bolja ili lošija pri
proizvodnji...“
Naručitelj odgovara:
Usvaja se primjedba ponuditelja te se mijenja stavka troškovnika A GLAVNI KOLEKTORI,
IV Monterski radovi, stavka 4.4 na način da se Izbacuje rečenica "Dno okna mora biti s
ravnom pločom"
Usvaja se primjedba da su sva okna (proizvedena bilo kojom tehnologijom, ili materijalom) a
koja zadovoljavaju mehaničke i fizikalne karakteristike norme (vodonepropusnost prema
HRN EN 1277, obodnu čvrstoću tijela prema HRN EN ISO 9969, nosivost stupaljki prema
HRN EN 13101, brtveni elementi prema HRN EN 681-1) jednakovrijedna i potpuno
funkcionalna.
Izvješće se objavljuje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave u Narodnim novinama i
na internetskim stranicama Naručitelja.

Stručno povjerenstvo naručitelja

