
 
 

KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI 
“DR. FRAN MIHALJEVIĆ” 
MIROGOJSKA CESTA 8 

ZAGREB 
Zagreb, 09.04.2018. 
U.br. 01-529-1-2018 

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

PREDMET: Analiza tržišta za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: 

potrošni materijal i reagencije za laboratorije Klinike  - dostavlja se- 

Poštovani, 

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ kao Naručitelj priprema provedbu otvorenog 
postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu potrošnog materijala i reagencija za laboratorije. 

Temeljem čl. 198 ( Prethodna analiza tržišta ) ZJN 120/16 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 svezi predmetne nabave. 

, Nadalje, naručitelj smije zatražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili 
sudionika na tržištu koji može koristi i u planiranju i provedbi postupka nabave, te izradi 

dokumentacije o nabavi / tehničke dokumentacije, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do 

narušavanja tržišnog natjecanja, te da se ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.  

Stoga Vam u privitku dostavljamo radnu verziju potreba kojeg molimo proučite i svoje 

sugestije dostavite do 12.04.2018. godine zaključno do 15,00 sati na adresu elektroničke pošte 

nabava@bfm.hr 

Nakon analize dostavljenih podataka održat ćemo savjetovanje sa svim zainteresiranim 
gospodarskim subjektima u petak, 13.04.2018. godine u 09,00 sati u prostoru velike predavaone (dvorana 
Feliševac) u sklopu Klinike.  

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu u postupcima 

nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova i usluga, javni naručitelj je obvezan opis predmeta 

nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za 
odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima u trajanju najmanje pet dana što će biti učinjeno nakon savjetovanja koje će 
se održati 13.04.2018. godine u 09,00 sati. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se eventualne 

primjedbe i prijedlozi, te izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijed lozima 
koji će biti objavljen na internetskim stranicama. 

' Slijedom navedenog, cjelokupna dokumentacija o nabavi objavit će se u elektroničkom 
oglasniku javne nabave. 

 

S poštovanjem,                        

     Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave 

Prilozi: 1. Tablica potreba 

 


