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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DESINIĆ 

KLASA: 340-02/22-01/117 

URBROJ: 2140-10-03-22-01 

U Desiniću 03. 06. 2022 godine 

                                                                                          SVIM ZAINTERESIRANIM  

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 
PREDMET: POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM 

GOSPDOARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU OTVORENOG 

POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET 

NABAVE: POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANE CESTE U 

ŠIMUNCIMA  

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-MV-3/2022 

OBJAVLJUJE SE 

 

Poštovani, 

 

naručitelj Općina Desinić priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za 

izvođenje radova na projektu pojačanog održavanja nerazvrstane ceste u Šimuncima.  

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave 

i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom 

nabavom, Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 

analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17, 75/2020) prije pokretanja 

otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili 

otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, 

naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni 

odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora 

objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog 

savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Tijekom trajanja prethodnog 

savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije 

putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i 

dokumentacijom koji su objavljeni. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može 

elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene 

primjedbe i prijedloge. Nakon završenog prethodnog savjetovanja naručitelj je obvezan 

razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće. Nakon okončanja 

prethodnog savjetovanja naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, 

tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir 

ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. 

Sukladno navedenome Naručitelj Općina Desinić stavlja na prethodno savjetovanje sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži dokumente: 

• nacrt dokumentacije o nabavi 

• glavni projekt 

• izjava o trajanju jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka   
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Način komunikacije naručitelja i gospodarskih subjekata tijekom prethodnog savjetovanja: 

Sukladno članku 9. stavak 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom 

savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) tijekom trajanja 

prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima 

komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s 

informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Stoga će naručitelj uzeti u obzir isključivo 

one primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata koje će biti dostavljene putem EOJN RH. 

 

S poštovanjem, 

                                                                           

                                                                            OPĆINA DESINIĆ 


