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ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- svima Predmet:

Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet
nabave Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija, evidencijskog broja nabave

- daje se

Prije pokretanja postupka javne nabave, Naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja
gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Naručitelj je u okviru Europskih strukturnih i
investicijskih fondova – Operativno programa Konkurentnost i kohezija odobrena projektna prijava Razvoja mreže poduzetničkih
potpornih institucija (PPI).
Prethodnom analizom, utvrđeno je kako postojeći problemi u poslovnom okruženju za novoosnovana i postojeća poduzeća nije
moguće u potpunosti planirati i intervencijama oblikovati, ali kako je moguće izdvojiti čimbenike koji pogoduju poduzetništvu, kao
što su: bolji pristup financijama, učinkovito zakonsko reguliranje i oporezivanje, promicanje poduzetničke kulture i veća sklonost
poslovnom riziku, a koje je aspekte Europska komisija podržala u raznim prilikama, osobito u Akcijskom planu za poduzetništvo
2020.
Mreža poduzetničkih potpornih institucija ima se usmjeriti na poboljšanje kvalitete u pružanju usluga, razvoja novih usluga te
ujednačavanje dostupnosti i kvalitete usluga poduzetnicima u svim županijama, a prema podacima sa Jedinstvenog registra
poduzetničke infrastrukture (JRPI) utvrđeno je kako postoje 143 poduzetničke potporne institucije (PPI) u Hrvatskoj, među kojima
60 razvojnih agencija, 28 centara za poduzetništvo, 44 poslovna inkubatora, 3 poduzetnička akceleratora, 3 znanstvenotehnološka parka i 5 centara kompetencije.
Iz navedenog se implicitno zaključuje kako je razvoj poduzetničkih potpornih institucija i pratećeg kompleksnog sustava za
realizaciju navedenog trajao dulje vrijeme, a sve kako bi se uzele u obzir potrebne implikacije utjecaja na potporu poduzetništvu i
jačanju gospodarstva, no istovremeno pazeći da se ne naruši tržišno natjecanje niti krše načela zabrane diskriminacije i
transparentnosti. Bitan zahtjev kod pružanja usluga jest prethodno iskustvo stručnjaka koje gospodarski subjekt ima na
raspolaganju za predviđene usluge koje nudi pružiti u ovom postupku nabave, te se iste ekonomski vrednuju radi osiguravanja
razmjernog ekonomskog vrednovanja te u konačnici kako bi naručitelj osigurao najpovoljniji omjer cijene i kvalitete.
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), naručitelj je dana dd. srpnja 2017. stavio dokumentaciju
na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sa svrhom provedbe dodatne prethodne analize tržišta
(uz analizu tržišta koja je provedena tijekom pripreme projektne dokumentacije) i informiranja gospodarskih subjekata o zahtjevima
vezanim za predmet nabave. Navedena dokumentacija obuhvaćala je: prijedlog teksta Dokumentacije o nabavi za planirani
postupak, pripadajući Troškovnik, tehničke specifikacije, kvalitativne kriterija kojima će se procjenjivati gospodarski subjekt, način
formulacije kriterija za odabir kao i druge uvjete nužne i važne za izvršenje ugovora i ugovornih odredbi.
Navedena dokumentacija objavljena je na internetskim stranicama naručitelja: http://www.hamagbicro.hr/wpcontent/uploads/2013/03/DoN-i-ugovor_savjetovanje-1.pdf, a time naručitelj osigurava kvalitetan postupak odabira pružatelja
usluga za predmetni postupak nabave.
Zainteresiranim gospodarskim subjektima dana je ovlast da tijekom prethodnog savjetovanja, svoje primjedbe i prijedloge na
objavljeni prijedlog teksta Dokumentacije o nabavi dostave na e-mail adresu naručitelja gordan.leskovar@hamag-bicro.hr. Dana
dd. kolovoza 2017. Prethodno je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima zaključeno, a tijekom trajanja istoga
nije pristigla ni jedna primjedba niti prijedlog za izmjenu, nadopunu ili pojašnjenjem prijedloga Dokumentacije o nabavi.
Sukladno članku 197. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama naručitelja http://www.hamagbicro.hr, te sukladno
članku 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi objavljuje
najkasnije na dan objave Dokumentacije o nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH).
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