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Korčula, 16. rujna 2020. 

 

 Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Grad 

Korčule, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje sljedeće 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 

Opći podaci 

 

1. Naziv i OIB naručitelja: 

Grad Korčula, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, OIB: 92770362982. 

 

2. Evidencijski broj nabave: 

JN/MV-7/2020. 

 

3. Predmet nabave: 

Rekonstrukcija instalacija u ulici sv. Barbare u Korčuli. 

 

Uvodne informacije 

 

U skladu sa člankom 198. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi, Grad Korčula, kao javni naručitelj, je prije 

pokretanja postupka javne nabave za nabavu predmetnih radova, stavio na prethodno savjetovanje sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za 

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

što je razloženo u Nacrtu dokumentaciji o nabavi.  

 

U postupku prethodnog savjetovanja objavljen je Nacrt dokumentacije o nabavi, uključujući i  Troškovnik i 

projektnu dokumentaciju (glavni projekt). 

 

Cilj prethodnog savjetovanja je bio uključiti što više gospodarskih subjekata u davanju stručnih prijedloga za 

povećanje kvalitete dokumentacije o nabavi, a što može utjecati i na smanjenje broja žalbi na dokumentaciju 

o nabavi. 

 

Poziv za prethodno savjetovanje je objavljen na internetskoj stranici EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  

7. rujna 2020. godine. 

 

Datum početka prethodnog savjetovanja 

 

7. rujna 2020. 

 

Datum završetka prethodnog savjetovanja  

 

14. rujna 2020. 

 

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima  

 

Naručitelj nije održao ni jedan sastanak jer nije bilo zainteresiranih gospodarskih subjekata. 

 

Tekst primjedbe ili prijedloga iznesenih u prethodnom savjetovanju 

 

U vremenu trajanja prethodnog savjetovanja nije zaprimljena ni jedna primjedba ili prijedlog na Nacrt 

dokumentacije o nabavi.  

 

Odgovor na primjedbe ili prijedloge 

 

Odgovora na primjedbe ili prijedloge nije bilo jer nije dostavljena ni jedna primjedba ili prijedlog.  
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