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Na te elju čla ka

. Zako a o jav oj a avi „Narodne novine“ roj:

/ 6 , Struč o povjere stvo

za proved u postupka jav e a ave Opći e Podgora objavljuje:

POZIV
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
IZGRADNJU PROMETNICE OS2 UNUTAR UPU-a NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA PODGORA
Opći a Podgora kao jav i

aručitelj, pripre a proved u otvore og postupka javne nabave male

vrijednosti: IZGRADNJA PROMETNICE OS2 UNUTAR UPU-a NEIZGRAĐENOG DIJELA NASELJA
PODGORA; Evidencijski broj nabave: JN-3/18.

Odred o

čla ka

. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16, dalje u tekstu ZJN) pod

nazivom „Prethodna analiza tržišta“ propisano je da prije pokretanja postupka javne nabave javni
aručitelj u pravilu provodi a alizu tržišta u svrhu pripre e

a ave i i for ira ja gospodarskih

subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, Javni aručitelj s ije tražiti i prihvatiti savjet eovis ih struč jaka, adlež ih tijela ili sudio ika
a tržištu koji
pod uvjeto

ože koristiti u pla ira ju i proved i postupka a ave te izradi doku e ta ije o a avi,

da takvi savjeti e dovode do arušava ja tržiš og atje a ja te da e krše ačela za ra e

diskriminacije i transparentnosti. Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova,
jav i aručitelj o veza je opis pred eta a ave, teh ičke spe ifika ije, kriterije za kvalitet i oda ir
gospodarskog su jekta, kriterije za oda ir po ude i pose

e uvjete za izvrše je ugovora staviti a

prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Stoga sukladno prethodnoj odredbi ZJN 2016. putem Elektro ičkog oglas ika jav e a ave RH (dalje u
tekstu: EOJN), objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi (verzija za prethodno savjetovanje),
Troškov ik Prilog II. , prateće Izjave Prilozi III. i IV. , te projektno-teh ičku doku e ta iju u rar.

Formatu (Prilog V.) za predmetni postupak javne nabave. Navedena dokumentacije putem EOJN-a
dostupna je s danom 17. kolovoza 2018.

Tijeko

traja ja prethod og savjetova ja zai teresira i gospodarski su jekti

sredstvima komunikacije putem EOJNdostaviti
i for a ija a i doku e ta ijo
datu a eće više iti

ogu elektro ički

aručitelju svoje pri jed e i prijedloge u vezi s

koji su o javlje i zaključ o s 22. kolovoza 2018. godine. Nakon tog

oguće sudjelova je u savjetova ju.

Nako provede og savjetova ja aručitelj Opći a Podgora će raz otriti sve pri jed e i prijedloge
zai teresira ih gospodarskih su jekata te će izraditi i o javiti Izvješće o prihvaće i

i eprihvaće i

primjedbama i prijedlozima u EOJN.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
POSTUPKA JAVNE NABAVE

