za prijevoz putnika
Starih Statuta 1a, Pula
Pula; 24.07.2018.

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
utvrđuje se slijedeće:
IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
br.02-18-VV
1.
Sektorski naručitelj:
Naziv predmeta nabave o
kojem je provedeno
savjetovanje:
Evidencijski broj nabave:
Objava prethodnog
savjetovanja je provedena u:
Datum početka prethodnog
savjetovanja:
Datum završetka prethodnog
savjetovanja:
Navod je li tijekom
prethodnog savjetovanja
naručitelj održao sastanak
Tekst primjedbe ili prijedloga,
bez navođenja podataka o
gospodarskom subjektu
Odgovor na primjedbu ili
prijedlog (prihvaća
se/djelomično se prihvaća/ne
prihvaća se).
Cilj i glavne teme prethodnog
savjetovanja:

Pulapromet d.o.o.,Starih Statuta 1a;52100Pula;OIB:96328250067
Modernizacija postojećeg ticketing sustava

02-18-VV
Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.nn.hr) –
prethodna savjetovanja; web stranici: www.pulapromet.hr
17.07.2018. god.
23.07.2018. god.
Tijekom provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao
sastanak.
Nije primjenjivo.

Nije primjenjivo.

U skladu s člankom 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj je prije pokretanja
otvorenog postupka javne nabave za Modernizaciju postojećeg
ticketing sustava,stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima, predmet nabave, tehničke specifikacije,
kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za
odabir ponude, posebne uvjete za izvršenje ugovora.
U postupku prethodnog savjetovanja objavljen je Nacrt cjelokupne
dokumentacije o nabavi uključujući Tehničku specifikaciju Prilog 1;
Tablica min.Specifikacije-Obrazac uz Prilog 1;Troškovnik Prilog 2;
Rokovi isporuke Prilog3.
Cilj prethodnog savjetovanja je bio uključiti što više gospodarskih
subjekata u davanje stručnih prijedloga za povećanje kvalitete
dokumentacije o nabavi, čime se utječe i na smanjenje mogućnosti
dobivanja žalbi na dokumentaciju o nabavi.

2. Nakon provedenog postupka prethodnog savjetovanja sektorski naručitelj Pulapromet d.o.o., Starih
Statuta 1a; 52100 Pula,OIB: 96328250067, objavljuje da za vrijeme trajanja savjetovanja sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave iz točke 1. ovog Izvješća, NISU
pristigle primjedbe i prijedlozi u pogledu glavnih tema savjetovanja, vezano za opis predmeta
nabave, tehničkih specifikacija, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterija za
odabir ponude, posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, obrazaca i troškovnika odnosno na Nacrt
Dokumentacije o nabavi koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave i web
stranicama naručitelja: www.pulapromet.hr.

STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU

