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ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- svima Predmet:

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet
nabave Građevinski radovi (Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak), evidencijski broj nabave EVMV-4/2018
- 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. Predmet nabave su građevinski radovi,
odnosno rekonstrukcija i uređenje posjetiteljske infrastrukture/Građevinski radovi na objektima/Upostava neovisnog
sustava napajanja električnom energijom-elektroinstalacije/Uspostava odvodnje otpadnih voda i strojarske
instalacije/Signalizacija, vanjska rasvjeta i hodne staze/Izvedba radova na hortikulturnom uređenju.
Naručitelj implementira projekt Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak (KK.06.1.2.01.0006). Projekt Interpretacijsko
edukacijski centar Grpašćak predstavlja ulaganje u Park prirode Telašćica s ciljem unaprjeđenja sustava posjećivanja i
edukacije, a sve u svrhu održivog korištenja prirodne baštine. Konkretnije, investicijskim ulaganjem nastoji se povećati
privlačnost i raznolikost sadržaja PP Telašćica razvojem infrastrukture i programa za posjetitelje, ali i podići razinu znanja
posjetitelja o Parku kroz unaprjeđenje edukativne komponente u programima posjećivanja rješavajući problem
nepostojanja adekvatne infrastrukture za posjetitelje te kvalitetnih edukacijskih sadržaja u Parku.
Projekt podrazumijeva sljedeće aktivnosti:
- Rekonstrukcija i uređenje posjetiteljske infrastrukture
- Poboljšanje sustava upravljanja i osiguranje pristupačnosti
- Razvoj ponude animacijsko/edukativnih programa
- Unaprjeđenje i prezentacija turističke ponude unutar Parka te izgradnja kapaciteta lokalnih
gospodarstvenika/poduzetnika
- Unaprjeđenje ljudskih kapaciteta Parka
- Promidžba i vidljivost
Provedba navedenih aktivnosti projekta trajat će 37 mjeseci. Provedba projekta započela je 05. listopada 2017. godine.
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Naručitelj je dana 24. srpnja 2018. 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, kvalitativne 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 u Elektroničkom oglasniku javne nabave, te na internetskim stranicama
Naručitelja: http://pp-telascica.hr/nabava/prethodno-savjetovanje-u-otvorenom-postupku-javne-nabave-za-gradevinskeradove/ 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 putem EOJN-a. 30. srpnja 2018.. 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 u EOJN, te na internetskim stranicama Naručitelja
http://www.pp-telascica.hr/
Stručno povjerenstvo za
provedbu postupka javne nabave

