
Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 
120/16), javni naručitelj Primorsko-goranska županija, nakon obavljenog prethodnog 
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog 
Dokumentacije o nabavi: Zajednička javna nabava Grupa 1: Mlijeka, jogurti, vrhnja, 
Grupa 2: Mliječni proizvodi, mliječni namazi sirevi, Grupa 3: Pekarski proizvodi, 
Grupa 4: Mesni proizvodi, Grupa 5: Pileće i pureće meso i proizvodi, Grupa 6: 
Juneće, teleće i svinjsko meso, Grupa 7: Sredstva za čišćenje i pranje rublja, 
evidencijski broj nabave: 02/01-17/01OS, objavljuje 

 
IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I 

PRIJEDLOZIMA 
 
 
Javni naručitelj Primorsko-goranska županija objavila je 09. lipnja 2017. godine 
prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s prijedlogom 
Dokumentacije o nabavi i troškovnicima,  u trajanju od 7 (sedam) dana, računajući od 
dana objave dokumentacije na internetskim stranicama www.pgz.hr.  
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 16. 
lipnja 2017. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima, 16. lipnja 2017. godine svoje primjedbe i prijedloge je 
putem elektroničke pošte javna.nabava@pgz.hr dostavio gospodarski subjekt za 
Grupu br. 7. - Sredstva i materijal za pranje i čišćenje.  
Nastavno na zaprimljeno, javni naručitelj navodi primjedbu i prijedlog gospodarskog 
subjekta te daje odgovor kako slijedi: 
 
1. Gospodarski subjekt predlaže prijedloge nadopune i detaljnije opise 
proizvoda  za grupu br. 7. - Sredstva i materijal za pranje i čišćenje. 
 

Odgovor naručitelja: 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te mijenja troškovnik 
u stavkama:  
a) Sredstvo za pranje rublja – stavka 4. i 7. troškovnika 
b) Sredstvo za pranje posuđa – stavka 1., 4., 5., i 6. troškovnika 
c) Ostala sredstva za čišćenje – stavka 13., 16., 18. i 19. troškovnika 
d) ostale potrepštine za čišćenje – stavka 14. i 23. troškovnika  
 
Nakon konzultacija sa sudionicima – javnim naručiteljima u postupku zajedničke jav-
ne nabave,  ne mijenjaju se ostale stavke troškovnika u Grupi 7. - Sredstva i materijal 
za pranje i čišćenje. 
 
2. Pitanje gospodarskog subjekta: 
„Ekonomski opravdana ponuda - niste definirali kriterije koliko na odabir u 
postotku  donosi: 
Kvaliteta proizvoda, cijena proizvoda, tehničko-tehnološka podrška, domaća 
proizvodnja tj. stvaranje novih vrijednosti za društvo, rok isporuke, briga o okolišu, a 
to sve omogućuje novi Zakon o javnoj nabavi.“ 
 
 
 
 



Odgovor naručitelja: 
Sukladno članku 452. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) 
naručitelj u dokumentaciji o nabavi kao kriterij ekonomski najpovoljnije ponude može 
odrediti ponder cijene ili troška 100%.  
Također, člankom 284. stavak 8. istoga Zakona propisano je da čelnik središnjeg 
tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti 
relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave. S obzirom da Ministarstvo 
Poljoprivrede do objave obavijesti o nadmetanju nije odredilo relativne pondere za 
nabavu prehrambenih proizvoda, to je naručitelj postupio sukladno članku 452. 
Zakona o javnoj nabavi. 
 
 

Stručno povjerenstvo za nabavu 
 
 
 
Rijeka, 29. lipnja 2017.


