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PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA
za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:
IZVOĐENJE RADOVA NA PROŠIRENJU INFRASTRUKTURE STUDENTSKIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA
STUDENTSKOG DOMA PULA

Evidencijski broj nabave: 02-2018-MV

PROJEKT: PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE STUDENTSKIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA STUDENTSKOG
DOMA PULA (FINANCIRAN SREDSTVIMA EU FONDA EFRR), broj/kod projekta
KK.09.1.2.01.0010
Naručitelj Sveučilište Jurja Dobrile u Puli sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16),
prije pokretanja postupka javne nabave provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja
gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Naručitelj Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, traži ili prihvaća 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, naručitelj je opis predmeta nabave,
tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i
posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima.
Prethodno savjetovanje traje od 29.08.2018. do 05.09.2018. godine.
Sukladno članku 9. stavak 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i
analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) tijekom trajanja prethodnog savjetovanja
zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem Elektroničkog

oglasnika javne nabave Republike Hrvatske dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s
informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Naručitelj će uzeti u obzir isključivo one primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata koje će biti
dostavljene putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
Nakon provedenog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih
gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga
objaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

