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KLASA: 406-01/20-03/21 
URBROJ: 535-03-02/5-21-56 
 
Zagreb, 12. veljače 2021. godine 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), naručitelj, 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi (u 
daljnjem tekstu: dokumentacija) za opskrbu prirodnim plinom, objavljenog 04. veljače 2021. godine 
u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Središnjeg 
državnog ureda za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 1/2021 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet nabave je nabava opskrbe prirodnim plinom za potrebe korisnika središnje javne nabave 
te u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u 
Dokumentaciji o nabavi.  
 
CPV oznaka i naziv:  
09123000-7 Prirodni/zemni plin 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 04. veljače 2021. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 11. veljače 2021. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja održan je video sastanak sa predstavnicima  
zainteresiranih gospodarskih subjekata (10. veljače 2021. godine). 
 

 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA: 

 
1. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

 

 a)  Gospodarski subjekt dostavio je podatke vezane za trajanje pojedinačnih ugovora u prilogu 3., 

te traži izmjenu u tom dijelu. 

  

b) Gospodarski subjekt dostavio je podatke o korisniku koji se ne nalazi u Prilogu 3, te traži dopunu 

u tom dijelu. 
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Odgovor Naručitelja na prethodna dva prijedloga/primjedbe:  
 
Naručitelj prihvaća prijedloge/primjedbe pod a) i b)  gospodarskog subjekta o izmjeni i dopuni 

navedenih stavki, te će ažurirati Prilog 3 u traženom dijelu. 

 

 

2. Naručitelj samoinicijativno mijenja, odnosno ažurira Prilog 3 u dijelu trajanja pojedinačnih ugovora 

za sve grupe predmeta nabave, a u skladu sa podacima dobivenim iz Registra Elektroničkog 

oglasnika javne nabave. 

 


