ZAPISNIK O TEHNIČKIM KONZULTACIJAMA
ZA PRIPREMU POSTUPKA JAVNE NABAVE
„Izrada i razvoj programa praćenja za mekušce“ grupa 15, u sklopu OPKK projekta
„Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“
KK.06.5.1.03.0001
U ponedjeljak, 1. travnja 2022. godine u 12:30 sati putem aplikacije ZOOM, temeljem članka 198.
ZJN 2016 Naručitelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja održalo je tehničke konzultacije
u svrhu pripreme postupka javne nabave „Izrada i razvoj programa praćenja za mekušce“ grupa
15.
S obzirom na to da je Naručitelj za predmetni postupak prethodno proveo dva otvorena postupka
javne nabave, broj objave: 021/S 0F2-0030680 i 2021/S F14-0017997, u kojima nije bila
zaprimljena niti jedna ponuda, upućen je dana 21. ožujka 2022. godine poziv zainteresiranim
gospodarskim
subjektima
(objavljen
na
internetskim
stranicama
Naručitelja
http://www.haop.hr/hr/strucno-savjetovanje) da se odazovu na predmetni sastanak u svrhu
razmjene prijedloga i primjedbi za dokumentaciju o nabavi.
Pozivu na tehničke konzultacije odazvao se stručnjak Rajko Slapnik.
Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sudjelovali su dr. sc. Luka Katušić, Vesna
Tatalović i Dina Hlavati te Goran Karačić, ispred Deloitte d.o.o. vanjski stručnjak za javnu nabavu.
Naručitelj je predstavio opis projektnih aktivnosti i uvjete iz dokumentacije o nabavi te je naglasio
da bi se od odabranog ponuditelja očekivao angažman do 15. rujna 2023. godine na aktivnostima:
Priprema i analiza postojećih podataka o mekušcima u odnosu na razinu potrebnu za definiranje
referentnih (početnih) vrijednosti stanja očuvanosti (analiza jaza), prikupljanje dodatnih podataka
u svrhu određivanja referentnog (početnog) stanja za mekušce i utvrđivanje referentnog (početnog)
stanja očuvanosti za mekušce, izrada prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za mekušce,
Testiranje prijedloga programa praćenja stanja očuvanosti za mekušce te izrada Konačnog
programa praćenja stanja očuvanosti za 6 vrsta mekušaca.
Zaključak:
1. Naručitelj će navedenim stručnjacima, radi što detaljnijeg upoznavanja sa sadržajem
projektnih aktivnosti, dostaviti dokumentaciju o nabavi sa svim njezinim prilozima, a koja
je bila objavljena u prethodnim postupcima 021/S 0F2-0030680 i 2021/S F14-0017997.
2. Stručnjaci će se u roku od 10 dana od dana primitka ovog Zapisnika i dokumentacije o
nabavi očitovati s primjedbama i prijedlozima za izmjenom dokumentacije o nabavi, koje
će Naručitelj razmotriti u skladu s načelima i obvezama ZJN 2016, na adresu elektroničke
pošte vesna.tatalovic@mingor.hr .

