Telefon: (034) 316-860 Telefax: (034) 316-870
e-mail: info @komunalac-pozega.hr
IBAN:HR152386002-11190000924 Podravska banka d.d.
Matični broj: 04156510 OIB:99740428762

Broj: 1.3.- 828-2/17 MMž od 25.07.2017.g.
Evidencijski broj nabave: 2/2017
Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
Naručitelj provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Javni naručitelj Komunalac Požega d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne
nabave velike vrijednosti za Kupnju vozila za sakupljanje otpada nosivosti 3,5t,
zapremine 5m3 i vozila autosmećar 18 t za sakupljanje otpada zapremine 16m3 putem
financijskog leasinga.
Sukladno odredbi članka 198. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), u
svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, pozivaju
se svi zainteresirani gospodarski subjekti da najkasnije do 01.08.2017. godine dostave
eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: info@komunalac-pozega.hr
ili mirna.meznaric@komunalac-pozega.hr
Nakon navedenog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.
Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje te se
mole zainteresirani gospodarski subjekti da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na
točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.
Datum objave:
25.07.2017. godine
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga:
01.08.2017. godine

(najmanje 5 dana)

Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih
subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga izraditi Izvješće o
provedenom savjetovanju koje će objaviti na svojim internetskim stranicama
www.komunalac-pozega.hr.

Ovom pozivu prilaže se slijedeći obrazac za sudjelovanje u savjetovanju:

Obrazac za sudjelovanje:
Podnositelj prijedloga i mišljenja (ime ili naziv
gospodarskog subjekta):
Jeste li suglasni da vaši podaci kao
podnositelja prijedloga budu objavljeni javno
u izvješću (odgovorite sa da ili ne):
Naziv predmeta nabave:
Načelni prijedlozi i mišljenje
na nacrt dokumentacije o
nabavi:
Opis predmeta nabave:
Tehničke specifikacije:
Kriteriji za kvalitativni odabir
gospodarskog subjekta:
Kriteriji za odabir ponude:
Posebni uvjeti za izvršenje
ugovora:
Troškovnik:

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja: ________________________________________

