REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKA-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
KLASA: 960-03/21-01/05
URBROJ: 2138/01-02-21-4
Korčula, 4. ožujka 2021.
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
IZVJEŠĆE
o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Opći podaci
1. Naziv, sjedište i OIB naručitelja:
Grad Korčula, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, OIB: 92770362982.
2. Evidencijski broj nabave:
JN/MV-2/2021.
3. Predmet nabave:
Uređenje prometnice unutar „GZ Lokva“ – 1. faza
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, te
projektnu dokumentaciju (Glavni projekt).
Cilj prethodnog savjetovanja je bio uključiti što više gospodarskih subjekata u davanju stručnih prijedloga za
povećanje kvalitete dokumentacije o nabavi (uključujući i Troškovnik ), a što može utjecati i na smanjenje
broja žalbi na Dokumentaciju o nabavi (uključujući i Troškovnik).
Poziv za prethodno savjetovanje je objavljen na internetskoj stranici EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
25. veljače 2021.
Datum početka prethodnog savjetovanja
25. veljače 2021.
Datum završetka prethodnog savjetovanja
3. ožujka 2021.
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Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima
Naručitelj nije održao ni jedan sastanak s potencijalno zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Tekst primjedbe ili prijedloga iznesenih u prethodnom savjetovanju
U vremenu trajanja prethodnog savjetovanja zaprimljena je jedna primjedba od jednog gospodarskog
subjekta na Troškovnik, gdje su naveli da u Troškovniku za neke stavke nisu navedene troškovničke količine
pa traže objavu količina.
Odgovor na primjedbe ili prijedloge
Za neke stavke u Troškovniku gdje nisu navedene količine znači da se te stavke neće izvršavati u okviru
ovog predmeta nabave, jer će njih odraditi drugi izvršitelji, ali su ostavljene da se informativno vidi o čemu
se radi. Stoga će se u DoN, uputama o troškovniku, to precizirati na način da stavke za koje nema količina se
ne popunjavaju.
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