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 Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 
120/16), javni naručitelj Grad Zadar, na nacrt Dokumentacije o nabavi za Opremanje Centra 
Mocire, objavljuje 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERES IRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
• NAZIV I OIB NARUČITELJA 
Naziv: Grad Zadar 
Sjedište: Narodni trg 1 
OIB: 09933651854 
 
• EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 
VN 060-4/20 
 
• PREDMET NABAVE 
Predmet nabave je Opremanje Centra Mocire 
  
• DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 
Dana 10. srpnja 2020. godine Grad Zadar je na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika 
javne nabave RH objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije i troškovnike. 
 
• DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 17. srpnja 
2020. godine. 
 
• NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARU ČITELJ ODRŽAO SASTANAK 
Tijekom savjetovanja nije bilo sastanka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
 
• TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVO ĐENJA PODATAKA O 
GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI P RIJEDLOGE 
Primjedba 1: 
Prilikom uvida u trenutnu dokumentaciju željeli bi Vam skrenuti pozornost na sljedeće:  
Prijedlog za uvrštenje dodatne grupe: "Napredni interaktivni sustavi" 
Predloženi elementi u ovoj skupini su posebno dizajnirani za učenje kroz igru te prilagođenih 
za rad s djecom svih dobnih skupina. Elementi su prilagođeni upotrebi djeci s TUR te djeci 
urednog razvoja. 
Ovakvi sustavi su međunarodno prepoznati kao iznimno versatilni elementi za edukaciju i 
razvoj praktičnih vještina kroz igru. 
Primjere nekih od navedenih sustava možete pronaći i u modernim centrima u Hrvatskoj. 



Svi materijali za rad (softveri i posebne aktivnosti) su posebno dizajnirani od strane 
stručnjaka te omogućuju kreiranje beskonačnog broja raznovrsnih aktivnosti za edukaciju 
kroz igru. 

 
Odgovor na primjedbu 1: 
Uvođenje nove grupe nije predviđeno. 

 
 

Primjedba 2: 
Vezano za: OPREMANJE CENTAR MOCIRE, GRUPA 10 OPREMA PRIRUČNE KUHINJE 

U troškovniku red. br 4. OPREMA PRIRUČNE KUHINJE, primijetila sam kod red. br. 
4.1.4.sljedeće: 

- ako se izradi radni element sa 2 korita te prostorom za perilicu posuđa dim 
160x60x84-90cm, perilica neće biti u potpunosti ispod plohe, već će dosta viriti vani 
( iza perilice potreban je i prostor za cijevi, te odvod vode kod profesionalnih perilica 
trebao bi biti u podu, predvidjeti mjesto za kantu detergenta i sjaja za perilicu i  
mjesto za depurator 
Dim radnog elementa sa 2 korita predložila bih dim 160/70/90cm 

 
Odgovor na primjedbu 2: 
Nije moguće postaviti element dubine 70cm 
 
 
Primjedba 3: 
Vezano za: OPREMANJE CENTAR MOCIRE, GRUPA 10 OPREMA PRIRUČNE KUHINJE 

U troškovniku red.br. 4.1.6., vezano za PROFESIONALNU PERILICU POSUĐA 

- Ukoliko odvod vode nije u podu, predlažem da se u troškovniku navede, da je 
potrebno da perilica sadrži pumpu za izbacivanje vode, jer u protivnom neće moći 
raditi…. 

 
Odgovor na primjedbu 3: 
Troškovnički opis predviđa crijevo za zidni odvod; također, troškovnikom je predviđeno da 
ponuđač obvezno izvrši izmjeru na licu mjesta te utvrdi specifične zahtjeve za svaki element i 
mogućnost njegove primjene 
 
 
Primjedba 4: 
Vezano za: OPREMANJE CENTAR MOCIRE, GRUPA 10 OPREMA PRIRUČNE KUHINJE 

U troškovniku red. br. 4.1.8, vezano FILTRACIJSKA NAPA 
- Pitanje, da li se napa nalazi i iznad MINI KONV. PEĆI, ako da, mislim da dim NAPE 

bi trebala biti veća. 
 
Odgovor na primjedbu 4: 
Nije potrebna veća napa. 
 
 

       

                                                                                      Članovi stručnog povjerenstva 


