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U Zagrebu, 08.05.2017.
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU USLUGA IZRADE SNIMKI IZVEDENOG
STANJA I IZRADA GEODETSKIH ELEBORATA IZVEDENOG STANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016, u daljnjem
tekstu: ZJN 2016.) javni naručitelj, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije je
dana 23.03.2017. godine objavila na Internet stranicama: www.zuczg.hr poziv na
savjetovanje i troškovnik za postupak javne nabave pod nazivom:
Izvođenje usluga izrade snimki izvedenog stanja i izrada geodetskih elaborata
izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta u Zagrebačkoj županiji.
Evidencijski broja nabave MN-3-2017.
Navedeno je objavljeno s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima u trajanju od 5 (pet) dana.
U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje naručitelj je zaprimio upite, primjedbe i
prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja
je stavljena na raspolaganje. Naručitelj je razmotrio sve primjedbe i prijedloge te o
prihvaćanju ili neprihvaćanju sastavio Izvješće kako slijedi u nastavku:
1. U objavljenom projektnom zadatku nalaze se opisi poslova radnji koje su naručitelji
dužni izvršiti te tablica sa popisom cesta koje je potrebno upisati u zemljišne knjige i
evidentirati u katastarske planove.
ODGOVOR: Naručitelj dionice cesta koje su predmet nabave nema u dwg obliku
kao što nema niti popis katastarskih čestica koje čine dionice cesta koje su
predmet nabave.
2. U objavljenom projektnom zadatku nalazi se tablica sa popisom cesta koje je
potrebno upisati u zemljišne knjige i evidentirati u katastarske planove i to 21
dionica cesta ukupne duljine 81,10 km, a u zadnjoj rečenici projektnog zadatka
navedena je duljina od 74,00 km.
ODGOVOR: Naručitelj prihvaća primjedbu. U Dokumentaciji o nabavi koja će se
objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH),
uskladiti će se duljine u tablici i u opisnom dijelu projektnog zadatka.
Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za Izvođenje usluga izrade snimki izvedenog stanja i
izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta u Zagrebačkoj
županiji objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH),

stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu
dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u
postupku javne nabave.

Ovo izvješće o obavljenom prethodnom savjetovanju objavljeno je na Internet stranicama
naručitelja www.zucz.hr sa datumom 08.05.2017. godine.

