
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 

Izvješće o prethodnom savjetovanju 

 

 
KLASA: 406-01/18-03/34 
URBROJ:535-05/7-19-24 
 
Zagreb, 22. siječnja 2019. godine 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 11. 
Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 
(Narodne novine, broj 101/17), naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavljuje:  
 
 
 

IZVJEŠĆE O II. PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU MOTORNIH VOZILA PUTEM 

OPERATIVNOG  LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI ZA POTREBE PREDSJEDANJA 
REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020. GODINE 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 1/2019 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom 
vrijednost, na razdoblje od 7 mjeseci sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima 
naznačenima u dokumentaciji o nabavi. 
 
CPV oznake i nazivi:   
                                              34100000 – Motorna vozila 

34110000 – Osobni automobili 

34115200 – Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba 

 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 16. siječnja 2019. godine. 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 21. siječnja 2019. godine. 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
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Primjedbe ili prijedlozi gospodarskih subjekata:  
 

1. Gospodarski subjekt: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt je dostavio prijedlog izmjene tehničkih specifikacija za Grupu 2, 
Kombinirano vozilo 8+1. Gospodarski subjekt predlaže izmjenu tehničkih specifikacija u dijelu A. 
POGONSKA GRUPA na sljedeći način:  

d) Snaga vozila (kW): minimalno 88 izmijeniti u 120 
 

Gospodarski subjekt predlaže da se minimalna snaga pogonskog agregata postavi na min. 120 kW, 

obzirom da se radi o putničkom kombi vozilu sa ukupno 9 sjedala, bruto mase cca 3.000 kg te duljine 

više od 5 metara, a u svrhu podizanja agilnosti i pokretljivosti samog vozila te posljedično podizanja 

razine aktivne sigurnosti u prometu. Također navodi da prema informacijama kojima raspolaže, svi 

potencijalni ponuditelji na tržištu u ponudi imaju pogonske agregate iste ili više tražene snage. 

 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta iz razloga što je u tehničkoj specifikaciji 
propisana minimalna snaga vozila od 88 kW koja zadovoljava potrebe Naručitelja, te smatra da bi 
izmjena, odnosno povećanje snage vozila smanjilo tržišno nadmetanje u odnosu na pojedine 
proizvođače vozila, za koje je istraživanjem tržišta utvrđeno da ispunjavaju minimalne tehničke 
karakteristike vozila. 
 
 


