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Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) i članka 11. 
Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 
(Narodne novine, broj 101/17), naručitelj, Vukovarsko-srijemska županija, objavljuje 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU 

 SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

NAZIV NARUČITELJA: Vukovarsko-srijemska županija  

Sjedište Naručitelja:   Vukovar, Županijska 9 

OIB Naručitelja:   74724110709 

 
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:  : 25/18 
 
OPIS PREDMETA NABAVE: 
 
Predmet nabave obuhvaća projektiranje, nabavu i ugradnju dizala do potpune funkcionalnosti u zgradi Doma 
zdravlja Vinkovci i zgradi Doma zdravlja Vukovar, a sukladno tehničkim specifikacijama navedenim u 
Troškovniku te projektnoj dokumentaciji gdje su opisani uvjeti i zahtjevi Naručitelja u pogledu uvjeta 
nabave i ugradnje dizala te usluga jamstva za izvedene radove i ugrađenu opremu. U predmet nabave 
uključeno je i redovno mjesečno održavanje i izvanredni servis dizala u jamstvenom roku. 

CPV oznaka predmeta nabave: 42416100-6 Dizala, 45313100-5 Radovi ugradnje dizala, 45313000-4 
Radovi ugradnje dizala i pokretnih stepenica 

Nabava se provodi u okviru provedbe projekta  „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite 
u Vukovarsko-srijemskoj županiji“, KK.08.1.1.02.0005, Nositelj projekta je Vukovarsko-srijemska županija. 

 
DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA: 16. 03. 2018. godine  
 
 
DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA: 23. 03 2018. godine  
 
 
SASTANCI TIJEKOM SAVJETOVANJA: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održavao sastanke s 
korisnicima ili zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
 



Vukovarsko-srijemska županija 
NABAVA I UGRADNJA DIZALA 

 

PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA: 
 
1. PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 
 
Gospodarski subjekt: 
 
Troškovnik odnosno idejni projekt za oba dizala potrebno je uskladiti s novim normama EN81.50 i EN81.20, 
definirati govornu vezu između dizala i recepcije ili neke stalno dežurne službe. 
 
Naručitelj odgovara: 
 
Djelomično se prihvaća. 
Grupa 1:Nabava i ugradnja dizala u Domu zdravlja Vinkovci 
-projektom dizala predviđen je dvosmjerni govorni uređaj za slučaj nužde. Sukladno Pravilniku o sigurnosti 
dizala, isti mora biti povezan sa spasilačkom službom (posredstvom analogne telefonske linije ili mobilne 
mreže, kako je navedeno u Mjerama zaštite na radu). Dizalo obuhvaćeno projektom dizala odgovara 
zahtjevima prema HRN EN81-20/50. 
Grupa 2: Nabava i ugradnja dizala u Domu zdravlja Vukovar 
Krajnji korisnik Dom zdravlja Vukovar prihvaća prijedlog za ugradnju alarma u dizalo koje će se ugraditi u 
objektu Doma zdravlja Vukovar. 
Dodatno se napominje kako  dizalo mora biti projektirano sukladno svim važećim propisima. 
 
2. PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 
 
Gospodarski subjekt: 
 
U troškovniku dizala za Dom zdravlja Vinkovci nije definirana čelična nosiva konstrukcija (troškovnička 
količina u kg) , završna obrada konstrukcije i materijal kojim se konstrukcija zatvara. Ako se konstrukcija 
zatvara staklom a to bi bilo logično jer je kabina jednim dijelom ostakljena, potrebno je uskladiti 
vatrootpornost. Predviđena su prilazna vrata vatrootpornosti El 120 , dakle i na kabini i konstrukciji u tom 
slučaju treba predvidjeti vatrootporno staklo, Sto jako poskupljuje investiciju jer je i onako skupo lamistal 
staklo još nekoliko puta skuplje ako je vatrootporno. 
Naručitelj odgovara: 
 
Djelomično se prihvaća. 
Vrata voznog okna dizala nalaze se na granici požarnog sektora i predviđena vatrootpornost je u traženoj 
klasi (min EI90, odnosno EI120) i nalaze se na prednjem dijelu voznog okna dizala. Prema dobivenim 
podlogama, preostale stranice voznog okna nisu na granici požarnog sektora i kao takve ne moraju biti 
izvođene u klasi EI120. Ostakljenje kabine dizala ne mora biti vatrootporno jer kabina dizala nije na granici 
požarnog sektora, već se nalazi izvan granica požarnog sektora, odnosno unutar voznog okna dizala. 
Vatrootporni se materijali moraju postaviti na granice požarnih sektora, odnosno odjeljaka sukladno 
Pravilniku o otpornosti na požar. 
Što se tiče definiranja čelične nosive konstrukcije, završne obrade konstrukcije i materijala kojim se 
konstrukcija zatvara isto će se utvrditi u troškovniku. 
 
3. PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 
 
Gospodarski subjekt: 
 
Obzirom na veličinu investicije poželjno je predvidjeti avans u zakonskim okvirima te obračun i plaćanje po 
privremenim mjesečnim situacijama. 
 
Naručitelj odgovara: 
 
Ne prihvaća se prijedlog za avansno plaćanje iz razloga što se radi o sredstvima osiguranim iz projekta te 
Naručitelj nema osiguranih dodatnih sredstava iz kojih bi mogao izvršiti avansno plaćanje. 
 
Sukladno navedenom, s obzirom da će se korigirati troškovnici za predmetnu nabavu, Naručitelj će objaviti 
novo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.                                                                                               
                                                                                                  Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


