
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 

Izvješće o prethodnom savjetovanju 

 

KLASA: 406-01/17-03/24 
URBROJ:535-05/1-18-25 
 
Zagreb, 11. srpnja 2018. 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 PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU MOTORNIH VOZILA PUTEM 

FINANCIJSKOG  LEASINGA  
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 12/2018 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila putem financijskog leasinga na razdoblje od 
60 mjeseci (5 godina) sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima 
u dokumentaciji o nabavi. 
 
CPV oznake i nazivi:   

66114000 – Usluge financijskog leasinga  
34100000 – Motorna vozila  
34110000 – Osobni automobili  
34113000 – Vozila s pogonom na četiri kotača  
34115200 – Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba  
34136100 – Laka dostavna vozila  
 

Datum početka prethodnog savjetovanja: 18. lipnja 2018. godine. 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 29. lipnja 2018. 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 
 

 1. prijedlog: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je prijedlog za izmjenom teksta dokumentacije o nabavi 
u dijelu Tehničke specifikacije vozila, Grupa 1. Pick-up vozilo, točka C. Obavezna opreme, gdje je 
navedeno pod n) čelični naplaci s ukrasnim poklopcem.  
 
Gospodarski subjekt predlaže da navedena točka n) nakon izmjene glasi:  n) čelični naplaci. 
 
Gospodarski subjekt dao je sljedeće obrazloženje ovog zahtjeva; budući da se u ovom slučaju radi 
o vozilima namijenjenim uvjetima terenske vožnje smatra da ukrasni poklopci ne ispunjavaju svoju 
svrhu te postoji velika mogućnost gubitka istih. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
2. prijedlog: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je prijedlog za izmjenom teksta dokumentacije o nabavi 
u dijelu Tehničke specifikacije vozila, Grupa 4. Osobni automobil – niža klasa, točka B. Dimenzije 
vozila gdje je navedeno pod d) Dužina (mm): najmanje 3900.  
 
Gospodarski subjekt predlaže da navedena točka d) nakon izmjene glasi: d) Dužina (mm): najmanje 
3790. 
 
Gospodarski subjekt dao je sljedeće obrazloženje ovog zahtjeva: ukoliko bi naručitelj prihvatio 
njegov zahtjev omogućio bi gospodarskom subjektu da sudjeluje u postupku nabave. Gospodarski 
subjekt isto tako napominje da vozilo koje bi u tom slučaju nudio raspolaže tehnološki naprednijim 
motorom koji mu omogućava izvrsne tehničke performanse uz malu potrošnju goriva, što je svakako 
jako bitno zbog mogućnosti značajnih financijskih ušteda, kao i to da se ovakav model vozila, s 
obzirom na prostranost putničkog prostora svrstava u sam vrh svoje klase. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i obrazlaže razloge neprihvaćanja u 
nastavku. Naručitelj je odredio minimalne dimenzije vozila sukladno potrebama korisnika i utvrdio je 
da na tržištu postoje vozila različitih marki i različitih gospodarskih subjekta koja mogu udovoljiti 
traženoj minimalnoj duljini.  
 
Naručitelj je samostalno u odnosu na dokumentaciju objavljenu u prethodnom savjetovanju 
izmijenio sljedeće: 
 
1. Točku 13.2.B.1. dokumentacije na način da se brišu traženja opisa prerade jer se ista u ovom 

postupku ne traži. 
2. Točku 17. dokumentacije na način da je uputa o popunjavanju ESPD obrazaca uređena novim 

tekstom. 
3. Točke 20., 32.2. i 32.4. dokumentacije na način da se ne traži dostava plana servisa i normativa 

u ponudi već je isto obavezno priložiti prilikom primopredaje vozila. Radi toga se isto više ne 
navodi kao dio ponude u točki 20. dokumentacije.  


