
 

U Splitu, 15. srpnja 2021.  
URBROJ: RAV 194/21 
 

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu 
nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 

Hrvatski Crveni križ 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

Naziv i OIB Naručitelja

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Datum početka prethodnog savjetovanja

Datum završetka prethodnog savjetovanja

Navod je li tijekom prethodnog savjetovanja 
održan sastanak

 
Primjedbe i prijedlozi gospodarskog subjekta:

 
Poštovani,  
Molimo cijenjeni naslov da uvaži izmjene teksta 
u DoN i Troškovniku kako bi se na precizniji 
način opisali proizvodi zbog mogućnosti velikih 
razlika u ponudama određenih proizvoda. koji 
čine predmet nabave. 
 
Proširenje opisa u Troškovniku u koloni 
„Naziv i opis proizvoda“: 
PAKET HRANE ZA ODRASLE I DJECU OD 
NAVRŠENIH 15 GODINA / PAKET A
PAKET HRANE ZA DJECU DO 15 GODINA 
STAROSTI / PAKET B 
 
1. Instant žitna kašica, 500 g 
Novi opis: Instant žitna kašica, 500 g, (instant 
pahuljice od žitarica i čokolade, 55% žitarica, 
18% čokolade u prahu). 

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu 
nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/2017) 

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split izrađuje
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA  

Naziv i OIB Naručitelja 

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog 
križa Split

Ruđera Boškovića 28, 21000 Split
99064774069

Evidencijski broj nabave N-VV-1/21

Predmet nabave 
Paketi hrane za korisnike projekta Humanitarni 

paket za Dalmaciju

Datum početka prethodnog savjetovanja 7. srpnja 2021.

Datum završetka prethodnog savjetovanja 14. srpnja 2021.

Navod je li tijekom prethodnog savjetovanja 
održan sastanak 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja 
Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima.

prijedlozi gospodarskog subjekta: Odgovor Naručitelja

Molimo cijenjeni naslov da uvaži izmjene teksta 
u DoN i Troškovniku kako bi se na precizniji 
način opisali proizvodi zbog mogućnosti velikih 
razlika u ponudama određenih proizvoda. koji 

Proširenje opisa u Troškovniku u koloni 

PAKET HRANE ZA ODRASLE I DJECU OD 
NAVRŠENIH 15 GODINA / PAKET A 
PAKET HRANE ZA DJECU DO 15 GODINA 

žitna kašica, 500 g, (instant 
pahuljice od žitarica i čokolade, 55% žitarica, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Prijedlog se ne prihvaća. Proširenjem opisa na 
način na koji to predlaže zainteresirani 
gospodarski subjekt jasno bi se upućivalo na 
specifičan proizvod na tržištu što bi imalo učinak 

 

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu 
analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/2017) 

Gradsko društvo Crvenog križa Split izrađuje 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 

dsko društvo Crvenog 
križa Split 

Ruđera Boškovića 28, 21000 Split 
99064774069 

1/21 

Paketi hrane za korisnike projekta Humanitarni 
paket za Dalmaciju 

7. srpnja 2021. 

14. srpnja 2021. 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja 
Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima. 

Odgovor Naručitelja: 

Proširenjem opisa na 
način na koji to predlaže zainteresirani 
gospodarski subjekt jasno bi se upućivalo na 
specifičan proizvod na tržištu što bi imalo učinak 



 
 
 
 
 
2. Mlijeko 2,8% mm, 1 l 
Novi opis: Mlijeko trajno, 2,8% mm, 1 l.
 
3. Petit keksi, 500 g 
Novi opis: Petit keksi, min. 480 g,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Čokoladni namaz, 400 g 
Novi opis: Kremasti namaz, mješavina mliječnog 
krem proizvoda (50%) i lješnjak krem proizvoda 
(50%), udio lješnjaka 10%. 
 
 
 
Obrazloženje:  
Na tržištu postoji široki izbor sličnih proizvoda te 
bi se novim opisom dodatno opisala i  pojasnila 
svojstva proizvoda. Promjena gramature kod Petit 
keksa odnosi se na činjenicu da najveći 
proizvođači imaju predloženu gramaturu, a 
omogućava se ponuda i većih gramatura.
 

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Split ovo izvješće objavljuje u EOJN RH i na 
svojim internetskim stranicama http://www.crvenikriz

 

 

 

Mlijeko trajno, 2,8% mm, 1 l. 

Novi opis: Petit keksi, min. 480 g, 

Novi opis: Kremasti namaz, mješavina mliječnog 
krem proizvoda (50%) i lješnjak krem proizvoda 

Na tržištu postoji široki izbor sličnih proizvoda te 
bi se novim opisom dodatno opisala i  pojasnila 

ojstva proizvoda. Promjena gramature kod Petit 
keksa odnosi se na činjenicu da najveći 
proizvođači imaju predloženu gramaturu, a 
omogućava se ponuda i većih gramatura. 

pogodovanja ili isključenja određenih 
gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda
 
 
 
2. Prijedlog se prihvaća te će isti biti unesen u 
Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik.
 
3. Prijedlog se ne prihvaća. S obzirom da se 
javna nabava paketa hrane provodi u okviru 
projekta financiranog iz Europskog fonda za 
najpotrebitije, sav sadržaj paketa, kao i 
gramaža/litraža pojedinog artikla, definiran je 
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te iste 
Naručitelj ne smije naknadno mijenjati. U 
Dokumentaciji o nabavi je navedeno da su u 
sadržaju paketa navedeni minimalni tehnički 
zahtjevi pojedinog artikla koji
Ponuditelj može ponuditi i neko drugo pakiranje s 
većom gramažom pri čemu moraju biti 
zadovoljeni traženi minimalni tehnički zahtjevi 
pojedinog artikla i količina. 
 
 
4. Prijedlog se ne prihvaća. Proširenjem opisa na 
način na koji to predlaže zainteresirani 
gospodarski subjekt jasno bi se upućivalo na 
specifičan proizvod na tržištu što bi imalo učinak 
pogodovanja ili isključenja određenih 
gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda
 
 
 
 
 
 

Gradsko društvo Crvenog križa Split ovo izvješće objavljuje u EOJN RH i na 
http://www.crvenikriz-split.com/ 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

 
pogodovanja ili isključenja određenih 
gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda. 

te će isti biti unesen u 
Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik. 

. S obzirom da se 
javna nabava paketa hrane provodi u okviru 
projekta financiranog iz Europskog fonda za 
najpotrebitije, sav sadržaj paketa, kao i 

amaža/litraža pojedinog artikla, definiran je 
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te iste 
Naručitelj ne smije naknadno mijenjati. U 
Dokumentaciji o nabavi je navedeno da su u 
sadržaju paketa navedeni minimalni tehnički 
zahtjevi pojedinog artikla koji se nabavlja. 
Ponuditelj može ponuditi i neko drugo pakiranje s 
većom gramažom pri čemu moraju biti 
zadovoljeni traženi minimalni tehnički zahtjevi 

. Proširenjem opisa na 
zainteresirani 

gospodarski subjekt jasno bi se upućivalo na 
specifičan proizvod na tržištu što bi imalo učinak 
pogodovanja ili isključenja određenih 
gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda 

Gradsko društvo Crvenog križa Split ovo izvješće objavljuje u EOJN RH i na 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 


