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Zainteresiranim gospodarskim subjektima u  
otvorenom postupku javne nabave 

 „Energetska obnova zgrade dvorane  
Tehničke škole Virovitica“ 
- objava putem EOJN RH - 

 
 

PREDMET:  
 
 

 
Virovitičko-podravska županija pokreće otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti „Energetska 

obnova zgrade dvorane Tehničke škole Virovitica“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava 
KK.04.2.1.04.0234 u sklopu projekta „Energetska obnova zgrade dvorane Tehničke škole u Virovitici na adresi 
Zbora narodne garde 29, Virovitica“.  
 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) i Glave V. Pravilnika o 
planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 
101/17), prije pokretanja postupka javne nabave, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke 
specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za 
izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 
najmanje pet dana.  

 
Naručitelj Virovitičko-podravska županija putem Elektroničkog oglasnika javne nabave 

(https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima i troškovnike za 
predmetni postupak javne nabave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.  

 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim 

sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama 
i dokumentacijom koji su objavljeni. Prethodno savjetovanje traje od 11. siječnja 2019. i završava 17. siječnja 
2019. godine. 

 
Nakon završetka prethodnog savjetovanja, javni naručitelj razmotrit će sve zaprimljene primjedbe i 

prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te o tome izraditi Izvješće. Izvješće se objavljuje putem EOJN 
RH. 

 
PROČELNICA 

mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. pedagog v.r. 
 
 
PRILOZI: 
- Nacrt Dokumentacije o nabavi  
- Troškovnici   

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i 
provedbu  postupka javne nabave „Energetska obnova zgrade dvorane Tehničke škole  
Virovitica“ 
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