
Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata 

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj 
Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, nakon objavljenog prethodnog 
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: 
evidencijski broj: EN-N-12/19  – Dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi 
objavljuje Izvješće o primjedbama i prijedlozima gospodarskih subjekata. 

 
 Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16), 
javni naručitelj Županijska lučka uprava Opatija – Lovran - Mošćenička Draga, OIB: 
22998256158 nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima na Prijedlog Dokumentacije o nabavi: nabava radova na dogradnji obale i 
izgradnji obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi, evidencijski broj nabave: EN-N-12/19, 
objavljuje  

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

Javni naručitelj Županijska lučka uprava Opatija – Lovran - Mošćenička Draga objavila je 26. 
ožujka 2019. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima s 
prijedlogom Dokumentacije o nabavi i troškovnicima s opisom predmeta nabave, tehničkim 
specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir 
ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, u trajanju od 5 
(pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije u EOJN RH i na internetskim 
stranicama https://portopatija.hr/. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 
subjektima trajalo je do 01. travnja 2019. godine.  
Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima, ali je gospodarski subjekt dostavio slijedeće upite:  
1. „Kako je rok izvršenja ugovora vezan za osiguranje novčanih sredstava, zanima nas u 
kojem mjesecu 2020. godine će biti osigurana preostala potrebna novčana sredstva?“.  
 
Odgovor Naručitelja:  
Preostala novčana sredstva planiraju se osigurati krajem veljače početkom ožujka 2020. 
godine.  
2. „Može li se kameni materijal i beton dopremiti kamionima cestovnim putem i preko 
popločenja postojeće obale?“  
 
Odgovor Naručitelja:  
Kameni materijal i beton mogu se dopremiti cestovnim putem. Predviđeno je da se za dovoz 
materijala na lokaciju koristi prometnica iznad lučkog područja, a postojeća operativna obala 
se može koristiti samo u izuzetnim situacijama uz posebno odobrenje investitora te za 
postavljanje kontejnera sa prostorijama za investitora i nadzornu službu. (troškovnik: A 
Pripremni radovi – A.1. Dodatna oprema gradilišta).  
3. „Za vrijeme trajanja radova na novoj obali potrebno je ukloniti dio betonskih stepenica na 
staroj obali kako bi se mogli okretati kamioni. Po završetku radova stepenice će se dovesti u 
prvobitno stanje.“  
 
Odgovor Naručitelja:  
Prilikom organizacije gradilišta treba voditi računa da se što manje postojećega ošteti. U 
slučaju da je nešto neophodno ukloniti to je potrebno o trošku izvođača radova vratiti u 
prvobitno stanje.  
4. „Plato na postojećoj obali treba biti u potpunosti očišćen od svih stvari (razni ribarski 
pribor, barke koje se popravljaju i sl.“  
 



Odgovor Naručitelja:  
Čišćenje platoa na postojećoj obali od svih stvari – razni ribarski pribor, barke koje se 
popravljaju i sl. organizirat će Općina Mošćenička Draga (komunalno redarstvo) u dogovoru 
s vlasnicima stvari.  
5. „Za vrijeme trajanja radova dio postojeće obale Izvoditelj bi koristio za privez svojih plovnih 
objekata bez plaćanja naknade“.  
 
Odgovor Naručitelja:  
Jedan dio postojećeg vanjskog dijela operativne obale luke Mošćenička Draga moguće je 
koristiti za privez plovnih objekata izvođača radova poštujući sigurnosne uvjete bez plaćanja 
brodske ležarine, priveza i odveza.  
U slučaju da izvođač radova koristi struju, vodu i usluge odvoza i odlaganja krutog otpada 
navedene usluge će se izvođaču radova naplatiti sukladno lučkim tarifama Županijske lučke 
uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga. S obzirom da je luka Mošćenička Draga luka 
otvorena za javni promet županijskog značaja potrebno je ostaviti slobodan jedan dio 
vanjskog operativnog gata za privez brodova ili brodica koji pristaju.  
6. „Početak radova može krenuti nakon dogotovljenosti Izvedbenog projekta“.  
 
Odgovor Naručitelja:  
Izvedbeni projekt je dio troškovnika, i naručuje ga Izvođač, a raditi će se u skladu s 
planiranom dinamikom radova. U prvom periodu do 20.06. izvoditi će se samo pripremni 
radovi i podmorski iskop. Do 10.09. je dovoljno vremena da se izradi Izvedbeni projekt.  
7. „Kako će u zimskim mjesecima biti puno zastoja zbog vremenskih neprilika smatramo da 
se Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova treba izmijeniti, u dogovoru s Općinom 
Mošćenička Draga, te da je zabrana izvođenja radova u periodu od 30.06.-01.09.2019.“  
 
Odgovor Naručitelja:  
Općina Mošćenička Draga odobrit će izvođenje radova djelomično i za vrijeme zabrane 
izvođenja radova, tako da će se odobriti izvođenje radova do zaključno 20.6. te ponovno 
započinjanje radova 10.09. 2019.  
U Opatiji, 02. travnja 2019. godine  
 

 

                                                                                             Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 


