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 REPUBLIKA HRVATSKA 
   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  GRAD BJELOVAR 
        Upravni odjel za gospodarstvo  
 

KLASA : 406-01/20-01/88 
URBROJ : 2103/01-05/2-20-5 
Bjelovar, 14. rujna 2020. 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 

za provedbu otvorenog postupka javne nabave robe velike vrijednosti za predmet 

nabave: 

Opskrba električnom energijom u razdoblju od 3 godine 

                        

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad 
Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova,  proveo je 
prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

1. Naziv i OIB naručitelja 

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar 

OIB: 18970641692 

2. Evidencijski broj nabave 

2-05-Ro/20 

3. Predmet nabave 

Opskrba električnom energijom u razdoblju od 3 godine 

     4. Datum početka prethodnog savjetovanja 

03.09.2020. godine 

    5. Datum završetka prethodnog savjetovanja 

         10.09.2020. godine  

    

    6. Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak 

       Ne 
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  7. Tekst primjedbe ili prijedloga , bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu 

Poštovani. 

Sukladno članku 198. Stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), predlažemo da 
se izvrše korekcije u objavljenom troškovniku kako slijedi: 

Mjerno mjesto: 0605403987 je Crveni tarifni model i fali niža tarifa i snaga (iskazane su 
količine samo za višu tarifu)  

Mjerno mjesto: 0605697212 je Bijeli tarifni model i fali niža tarifa (iskazana je količina 
samo za višu tarifu) 

Mjerno mjesto: 0605168058 je Bijeli tarifni model i fali niža tarifa (iskazana je količina 
samo za višu tarifu)  

Mjerno mjesto: 0605701708 je Bijeli tarifni model i fali niža tarifa (iskazana je količina 
samo za višu tarifu)  

Mjerno mjesto: 0605701724 je Bijeli tarifni model i fali niža tarifa (iskazana je količina 
samo za višu tarifu) 

Pogreška je i u numeriranju rednih brojeva mjernih mjesta što je potrebno ispraviti (žuto 
označeno u troškovniku). 

Svakako korigirati ukupne kWh u troškovniku kad se naprave ispravke na gore 
navedenim mjernim mjestima, isto žute označeno.   

Priložena je radna verzija troškovnika gdje su žuto označene pogreške. 

8. Odgovor na primjedbu ili prijedlog 

Naručitelj je proučio dostavljene primjedbe i prijedloge te daje slijedeći odgovor: 

Prihvaćaju se primjedbe i prijedlozi. 

Dopunjeni su podaci u Troškovniku za navedena mjerna mjesta. 

Naručitelj će rezultate prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima objaviti preko sustava EOJN RH (Prethodno savjetovanje), 
https://eojn.nn.hr/Oglasnik, najkasnije na dan objave poziva  na nadmetanje te na 
internet stranici Grada Bjelovara https://www.bjelovar.hr 

Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će  postupak javne nabave za nabavu robe sukladno 
dopunjenoj dokumentaciji. 

 

 

                                                                                         Stručno povjerenstvo naručitelja 

 

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

