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Sali, 6. lipnja 2017.

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- svima -

Predmet: Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet
nabave Sustava otpadnih voda, evidencijski broj nabave EV-MV-7/2017
- daje se

Prije pokretanja postupka javne nabave, Naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i
informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Naručitelj je u 2015. naručio
Projekt rekonstrukcije fekalne i oborinske kanalizacije u uvali Mir, koja se nalazi unutar geolokacijskog područja Parka
prirode Telašćica, a kojeg je u listopadu 2015.isporučio glavni projektant Mladen Nižić, d.i.a kao ovlaštena osoba Atrij
d.o.o., iz Zadra, broja tehničkog dnevnika 36/15.

Buduće da godišnje Park posjeti oko sto tisuća posjetitelja, a uvala Mir je jedna od uvala u kojem su smješteni
ugostiteljski objekti i kamp, ova je mikrolokacija jedna od najposjećenijih točaka Parka, čiji je dio dna uvale prekriveno
zajednicama morskih cvjetnica, staništima iznimno bogatim životinjskim svijetom i značajnim za razmnožavanje mnogih
vrsta riba.

Iz navedenog se implicitno zaključuje kako je razvijanje i ugradnja Sustava postupak trajao dulje vrijeme, kako bi se u
obzir uzele potrebne implikacije utjecaja na okoliš, no isto tako da se ne naruši tržišno natjecanje niti krše načela
zabrane diskriminacije i transparentnosti. Bitan zahtjev kod izvođenja radova je maksimalna zaštita postojeće vegetacije
te posebne mjere radi zaštite okoliša od zagađenja uljem, gorivom radnih strojeva kao i dodatne mjere protupožarne
zaštite, a koje su uključene u tehnički opis zahtjeva kao i posebne uvjete potrebne za izvršenje ugovora koje se očekuju
ispuniti od gospodarskih subjekata odnosno u konačnici od odabranog ponuditelja odnosno zajednice ponuditelja po
okončanju postupka nabave.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Naručitelj je dana 24. svibnja 2017. stavio
dokumentaciju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sa svrhom provedbe
prethodne analize tržišta i informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevima vezanim uz predmet nabave. Navedena
dokumentacija obuhvaćala je: prijedlog teksta Dokumentacije o nabavi za planirani postupak, pripadajuće Troškovnike,
tehničke specifikacije, kvalitetivne kriterije kojima će se procjenjivati gospodarski subjekt, način formulacije kriterija za
odabir kao i druge uvjete nužne i važne za izvršenje ugovora i ugovornih odredbi.

Navedena dokumentacija objavljena je na internetskim stranicama Naručitelja: http://pp-telascica.hr/nabava/objava-
postupka-javne-nabave-radova-sustava-otpadnih-voda/, a time Naručitelj osigurava kvalitetan postupak odabira
izvođača radova za predmetni postupak nabave.

Zainteresiranim gospodarskim subjektima dana je ovlast da tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i
prijedloge na prijedlog teksta Dokumentacije o nabavi dostave na e-mail adresu Naručitelja
bozidar.sostaric@telascica.hr. 30. svibnja 2017. prethodno je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
zaključeno, a tijekom trajanja istoga nije pristigla ni jedna primjedba niti prijedlog za izmjenu, nadopunu ili
pojašnjenjem prijedloga Dokumentacije o nabavi.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Naručitelja http://pp-
telascica.hr/

Stručno povjerenstvo za provedbu
postupka javne nabave


