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Predmet: Usluge preuzimanja, cestovnog prijevoza i zbrinjavanja rasutog miješanog
komunalnog otpada KBO20 03 01
- Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Poštovani,
Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
Naručitelj KTD Bilan d.o.o. provodi: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima.
Naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu
usluga preuzimanja, cestovnog prijevoza i zbrinjavanja rasutog miješanog komunalnog otpada
KBO20 03 01 .
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 20.09.2017. godine dostave
eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: info@bilan.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: 13.09.2017. godine.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga: 20.09.2017. godine.
Nakon provedenog savjetovanja objaviti će se Izvješće o savjetovanju.
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije
objave postupka javne nabave.
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Nacrt Dokumentacije o nabavi
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