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Predmet: Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za predmet nabave: GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI 

OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA, Grupa 4. Izvođenje jednostavnih 

radova radi prilagođavanja prostora novim potrebama 1. kata Odjela II (interne) Službe za 

produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof 

     

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) i 

članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi 

tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), a s ciljem prethodnog savjetovanja u 

postupku javne nabave radova te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Naručitelj Opća bolnica 

Varaždin je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i internetskim stranicama 

Naručitelja, dana 10.03.2023. godine objavila Poziv na prethodno savjetovanje te Nacrt 

Dokumentacije o nabavi s projektno-tehničkom dokumentacijom  i pripadajućim Troškovnikom sa 

tehničkim specifikacijama predmeta nabave: GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I 

REKONSTRUKCIJI OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA, Grupa 4. Izvođenje 

jednostavnih radova radi prilagođavanja prostora novim potrebama 1. kata Odjela II (interne) Službe 

za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, te pozvala sve zainteresirane gospodarske 

subjekte da dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji  su 

objavljeni, a koji se odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan 

odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.  

Nakon završenog prethodnog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj 

nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) te članku 9. stavku 6. i članku 10. stavku 1. Pravilnika 

o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne 

novine broj 101/2017 i 114/22), Naručitelj Opća bolnica Varaždin je izradila  

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa  

zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 

Naziv i OIB Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, OIB: 
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Evidencijski broj nabave: 24.1.-23-VV-18 

Predmet nabave: GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA 

OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA, Grupa 4. Izvođenje jednostavnih radova radi 

prilagođavanja prostora novim potrebama 1. kata Odjela II (interne) Službe za produženo liječenje i 

palijativnu skrb Novi Marof    

Datum početka prethodnog savjetovanja: 10.03.2023. godine 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 16.03.2023. godine 

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja Naručitelj nije 

održao sastanak. 

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu: Nije bilo 

primjedaba niti prijedloga. 

Odgovor na primjedbu ili prijedlog (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se): Nije 

primjenjivo budući da primjedaba niti prijedloga nije bilo.  

 
Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) 

te članku 11. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 

analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin ovo 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i internetskim stranicama 

Naručitelja.  

 
 
 
 

 
                                                                                                                  Ravnatelj: 
                                                                                       dr.sc.  Damir Poljak, mag.soc.geront., v.r. 
 


