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      ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

Predmet: Obavijest o analizi tržišta i prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti - Nabava pokretne 

knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046 

Evidencijski broj nabave: 50/21 

 

Gradska knjižnica Marka Marulića Split priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike 

vrijednosti za nabavu pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre - čitaj libre 

UP.02.1.1.15.0046, Evidencijski broj nabave: 50/21. 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), (dalje: ZJN 2016), 

prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednosti javni naručitelj provodi analizu tržišta u 

svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi 

s nabavom te je obvezan staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne 

uvjete za izvršenje ugovora. 

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. 

Na internetskim stranicama Gradske knjižnice Marka Marulića Split www.gkmm.hr objavljujemo 

nacrt dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnik za predmetni postupak javne 

nabave. 

Osoba zadužena za komunikaciju s gospodarskim subjektima:  

Jelena Grgić, mag.iur. 

Broj telefona: +385 21 685 056 

Adresa elektroničke pošte: gkmm@gkmm.hr 

Internetska adresa: www.gkmm.hr 

http://www.gkmm.hr/
mailto:gkmm@gkmm.hr
http://www.gkmm.hr/


Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije zaključno do 10. siječnja 2022. godine, 

do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu 

elektroničke pošte gkmm@gkmm.hr 

Primjedbe i prijedlozi dostavljeni nakon utvrđenog roka neće biti uzeti u obzir niti razmatrati. 

Nakon provedene analize tržišta i prethodnog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge 

zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama 

i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama. 

 

 

      STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 
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