
 
Gradska knjižnica Marka Marulića Split 

 

KLASA: 612-04/22-01/18 

URBROJ: 2181-237-07/22-21  

Split, 21. siječnja 2022. 

 

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), 

javni naručitelj, Gradska knjižnica Marka Marulića Split, objavljuje  

 

I Z V J E Š Ć E 

o provedenoj analizi tržišta/prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu:  

 

Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta 

Za dobre vibre - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046, Evidencijski broj nabave: 50/21 

 

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i 

članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi 

tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17, 144/20), Naručitelj je prije 

pokretanja otvorenog postupka javne nabave - Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u 

sklopu projekta Za dobre vibre - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046, Evidencijski broj nabave: 

50/21, objavio opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i 

posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavio na prethodno savjetovanje sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 

Odredbom članka 198. („Narodne novine“, broj 120/16) pod nazivom «Prethodna analiza 

tržišta» propisano je da 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 te da 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. 

 

Poziv za prethodnu analizu/savjetovanje objavljen je na web stranicama Elektroničkog 

oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA:   

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.as

px?id=5818641 s datumom objave 30. prosinca 2021. godine. 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641


Prethodno savjetovanje je trajalo od 30. prosinca 2021. godine do 10. siječnja 2022. godine. 

 

Do navedenog roka svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli su svoje primjedbe i 

prijedloge vezane za prijedlog Dokumentacije o nabavi dostavljati putem sustava EOJN RH. 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nije održan sastanak sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima. 

 

Do navedenog roka Naručitelj je zaprimio primjedbe/prijedloge od dva gospodarskih 

subjekata. 

 

Naručitelj je razmotrio primjedbe/prijedloge te izradio predmetno izvješće kako slijedi u 

nastavku: 

 

1. PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 

Odgovor: 

Naručitelj prihvaća primjedbe vezana uz nesklad između Dokumentacije o nabavi i prijedloga 

Ugovora, a koje se odnose na vrste traženog jamstva (točke 7.6.2. i 7.6.3.) te će iste uskladiti. 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni vrste 

jamstva. 

Naručitelj u Dokumentaciji o nabavi određuje da je Ponuditelj obvezan u ponudi priložiti 

garanciju banke kao jamstvo za ozbiljnost ponude/jamstvo za otklanjanje nedostataka u 

jamstvenom roku te da umjesto bankarske garancije može dati novčani polog. 

 



2. PRIMJEDBA/PRIJEDLOG 

 

 

 
 

 
 

 

 



Odgovor: 

 

1. Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će se u 

Dokumentaciju o nabavi uvrstiti traženi podatak/informacija. 

2. U Izjavi se pod točkom 1. upisuje se dodatni jamstveni rok, a pod točkom 2. se zbroji 

minimalni rok od 24 mjeseca sa onim koji ponuditelj nudi te se upisuje u točku 2. 

3. Preventivno održavanje obuhvaća nužne periodične zamjene pogonskih sredstava 

(ulja, rashladne tekućine, filtera i sl.) i provjeravanje stanja komponenata i agregata 

vozila, od kočnica do kabine vozača.   

4. Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni 

odnosno smanjenju zapremine motora. 

5. Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni 

odnosno smanjenju snage motora s obzirom na težinu opreme. 

6. Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni 

odnosno smanjenju okretnog momenta iz istog razloga kao po točkom 5. 

7. Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni 

vrste mjenjača. 

8. Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni 

visine unutarnjeg tovarnog prostora s obzirom na način opremanja unutarnjeg 

prostora. 

9. Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni 

odnosno smanjenju snage alternatora s obzirom na navedene potrošače. 

10. Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će izmijeniti 

navedeni opis. 

11. Tražena toplinska i zvučna izolacija uključuje/podrazumijeva bočne stijenke. 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je 21. siječnja 2022. godine na 

istim internetskim stranicama:  

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.as

px?id=5818641 

 

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj će pokrenuti predmetni postupak 

javne nabave. 

 

      STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 

 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641

