REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD UMAG
URED GRADONAČELNIKA
-------REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI UMAGO
UFFIACIO DEL SINDACO

KLASA: 406-01/17-01/41
URBROJ:2105/05-03/06-17-7
Umag, 9. studenoga 2017. godine

PREDMET: Javna nabava ev.br. 06-18/17-MV – Pojačano održavanje prometnica po
mjesnim odborima Grada Umaga
Poštovani,
Obavještavamo Vas da je Grad Umag, G.Garibaldi 6, 52470 Umag kao naručitelj namjera
provesti postupak javne nabave za radove pojačanog održavanja prometnica po mjesnim
odborima Grada Umaga.
Sukladno članku 198. stavku 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi (narodne novine broj 120/16) u
svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima
u vezi s nabavom, Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi koja sadrži najmanje:
-opis predmeta nabave,
- tehničke specifikacije,
-kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te
-kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana,
računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja.
Rok za dostavu primjedbi i prijedloga je 14. studenoga 2017. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje
primjedbe i prijedloge na dokumentaciju o nabavi dostaviti Naručitelju na adrese e-pošte:
margareta.itric@umag.hr te na email: darko. juranovic@umag.hr.
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama,
Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih
subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata
izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja
objaviti na svojim internetskim stranicama Naručitelja.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije o nabavi u bilo kojem
dijelu prije objave postupka javne nabave.

Ovom pozivu prilaže se slijedeći obrazac za sudjelovanje:

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:

Pojačano održavanje prometnica po mjesnim odborima Grada
Umaga.

Načelni prijedlozi i mišljenje
na nacrt dokumentacije o
nabavi:

Opis predmeta nabave:

Tehničke specifikacije:

Kriteriji za kvalitativni odabir
gospodarskog subjekta:

Kriteriji za odabir ponude:

Troškovnik:

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja: ________________________________________

