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· IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI 
DOMA ZDRAVLJA U MASLENICI 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta i provedbu 
savjetovanja 

Svrha dokumenta 

l Tko je bio uključen u 
. postupak izrade odnosno 

u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama 
ili na drugi odgovarajući 
način? 

-
Vrijeme trajanja 
savjetovanja 

' Obrazloženje za 
:. savjetovanja koja traju 
r kraće od 30 dana 

Općina Jasenice 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, 
120 /16), prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave 
za nabavu radova ili postupka javne nabave velike 
vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj 

obvezan je 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 S dana. 

U postupak izrade dokumenta bili su uključeni službenici · 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenice odnosno 
članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu. 

Internetske 
stranice 
tijela 

· nadležnog za 
izradu 
nacrta 

Neke druge 
internetske 
stranice 

Neki drugi 

http:/ jwww.jasenice.hr l 

' http:/ /www.proracun.hr/ 

Do~ument možete pogl~dati ovcUe.:_ 

odgovarajući E pošta juo@jasenice.hr 
način 

Savjetovanje je trajalo od 18.0S.2017. do OS.06.2017. 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 
120 /16) trajanje savjetovanja je najmanje S dana. 



Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetskog savjetovanja zaprimljeni su primjedbe 
i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 
-

Objedinjeni prijedlozi i primjedbe s očitovanjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih 
objavljeni su u Izvješću koje je sastavni dio ovog izvješća, a objavljeni su na Internet 
stranici Općine Jasenice. prijedlog: 
3. Tehnička i stručna sposobnost 
-prdedlažemo da se stavi minimalno jedan ugovor u visini 500.000, OO kn, 
prijedlog se prihvaća. 
-ponuditelj mora imati potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada 
Prijedlog se ne prihvaća obzirom na prirodu predmeta nabave i dostupnost komunalne 
usluge ovlaštenog koncesionara. 

Tko je i kada izradio 
izvješće o provedenom 
savjetovanju? 

Ime i prezime: 

Leonardo Rončević, 
dipl. iur. 

Datum: 

06.06.2017. godine 

Osoba zadužena za provedbu 
savjetovanja s jav ošću 

Leonardo Ronče: 1 ',dipl. iur. 
/ 


