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SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

 

Predmet:  Obavijest o prethodnom savjetovanju sa  

 zainteresiranim gospodarskim subjektima za  

 izvođenje radova na dogradnji zgrade  

 Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin – IV faza 

 Evidencijski broj nabave: MV 1/18 

 

 

Poštovani, 

 

Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova na dogradnji Dječjeg 

vrtića „Bistrac“ Ogulin – IV faza 

 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i Pravilniku o planu nabave, 

registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine br. 101/17 – u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) obvezni smo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, 

kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. 

 

Temeljem članka 198. ZJN 2016  i članka 9. Pravilnika na internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin 

http://www.bistrac.hr/ i objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH) 

objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničku specifikaciju - izvod iz projektne dokumentacije, ponudbene 

troškovnike i prijedlog ugovora o javnoj nabavi radova. 

 

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje eventualne primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i 

dokumentacijom koju smo objavili dostave putem EOJN RH najkasnije do 09.05.2018. godine, do kad je otvoreno 

prethodno savjetovanje.  

 

Nakon završenog prethodnog savjetovanja razmotriti će se sve primjedbe i/ili prijedlozi zainteresiranih gospodarskih 

subjekata, izradit će se izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i 

objaviti na internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin i u EOJN RH. 

 

 

Prilog: 1. Nacrt Dokumentacije o nabavi 

 2. Ponudbeni troškovnici 

 3. Tehnička specifikacija – izvod iz projektne dokumentacije 

 3. Prijedlog ugovora o javnoj nabavi radova. 
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