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SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- putem EOJN RH

PREDMET: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu 
  i provedbu postupka javne nabave radova izgradnje zgrade Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave
male  vrijednosti  radova izgradnje  zgrade Područnog dječjeg vrtića  u Jelisavcu,  građevine javne i  društvene
namjene - dječji vrtić, kolni prilaz, parkiralište i pješačka površina, 3. skupine, sve u sklopu mjere 7: "Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020., Podmjere 7.4.: "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno  stanovništvo,  uključujući  slobodno  vrijeme  i  kulturne  aktivnosti  te  povezanu  infrastrukturu"  –
provedba tipa operacije 7.4.1.: "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", a
financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Temeljem članka 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 2016, prije pokretanja postupka javne nabave
javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata
o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili
sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi,
pod  uvjetom da  takvi  savjeti  ne  dovode  do  narušavanja  tržišnog  natjecanja  te  da  ne  krše  načela  zabrane
diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, 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.

Temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi
tržišta  u  javnoj  nabavi,  putem Elektroničkog oglasnika  javne  nabave  Republike  Hrvatske  (EOJN RH)  i  na
internetskim stranicama Dječjeg vrtića Zvončić Našice – Grad Našice http://www.vrtic-nasice.hr/ javni naručitelj
objavljuje  nacrt  Dokumentacije  o  nabavi,  u  kojoj  se  nalaze  prethodno  navedene  obvezne  informacije,
informativni troškovnik za sve vrste radova iz predmeta nabave te priloge potrebne za provedbu postupka javne
nabave.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno sa 16. travnja 2019. godine, zainteresirani
gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje
primjedbe  i  prijedloge  u  vezi  s  informacijama  i  dokumentacijom  koji  su  objavljeni.  Nakon  provedenog
savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o
prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.
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