
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 

Izvješće o prethodnom savjetovanju 

 

KLASA: 406-01/17-03/25 
URBROJ: 535-05/1-18-28 
 
Zagreb, 16. veljače 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  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 4/2018 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila za potrebe korisnika, sukladno tehničkim 
specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji o nabavi. 
 
CPV oznake i nazivi:  34100000 – Motorna vozila 

34110000 – Osobni automobili 
34114000 – Vozila za posebne namjene 
34136000 – Dostavna vozila 
34136100 – Laka dostavna vozila 
34115200 – Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba 
34410000 – Motocikli 

 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 2. veljače 2018. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 9. veljače 2018. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održavao sastanke sa 
korisnicima ili zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
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Primjedbe ili prijedlozi gospodarskih subjekata:  
 

1. Prijedlog izmjene  
 

Gospodarski subjekt: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je prijedlog za izmjenom dokumentacije u dijelu tehničke 
specifikacije vozila za grupu 4., redni broj 4.3. Osobni automobil-niža srednja klasa višenamjensko, 
u dijelu C) Obvezna oprema gdje predlaže da se Tekst: Pričuvni kotač standardnih ili smanjenih 
dimenzija s osiguranim prostorom za smještaj istog, zamijeni s tekstom: Pričuvni kotač 
standardnih ili smanjenih dimenzija ili set za privremeni krpanje guma. Gospodarski subjekt 
obrazlaže svoje traženje te navodi da se zbog tražene karakteristike broj sjedala:7, izgubila 
mogućnost smještaja rezervnog kotača, te set za krpanje guma omogućuje korisniku vozila 
privremeni popravak probušene gume. Smatra se da je set za privremeno krpanje guma postala 
uobičajena oprema na vozilima, te prihvaćanje ove izmjene ne bi imalo nikakav negativan utjecaj na 
očekivane karakteristike vozila. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će u tom dijelu izmijeniti tekst tehničke 
specifikacije za vozilo redni broj 4.3. 
 

2. Prijedlog izmjene  
 

Gospodarski subjekt: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je prijedlog za izmjenom dokumentacije u dijelu tehničke 
specifikacije vozila za grupu 9., redni broj 9.1. Kombinirano vozilo 6+1, u dijelu B) Dimenzije vozila 
gdje predlaže da se tekst ''Međuosovinski razmak vozila (mm): najmanje 3300'' zamijeni s 
tekstom: Međuosovinski razmak vozila (mm): najmanje 3275. Gospodarski subjekt obrazlaže 
svoje traženje te navodi da bi prihvaćanjem predloženih izmjena naručitelj omogućio gospodarskom 
subjektu nuđenje vozila u predmetnom postupku nabave. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će u tom dijelu izmijeniti tekst tehničke 
specifikacije za vozilo redni broj 9.1. 
 

3. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže izmjenu kriterija za odabir ponude u točki 26. 
dokumentacije – kriteriju Buka u vozilu. Gospodarski subjekt navodi kako se u za vozila mjeri buka 
izvan vozila, te je jedan od podataka buka izvan vozila pri vožnji, uz uvjet vožnje pri 50 km/h. 
Gospodarski subjekt predlaže izmjenu kriterija odabira ponude na način da se odredi kriterij buka 
izvan vozila pri 50 km/h. Gospodarski subjekt naglašava da podaci o buci u katalozima mogu biti 
netočni, a da u Izjavi o sukladnosti ne postoje. 
 
Odgovor Naručitelja: 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će izmijenit opis kriterija. Vezano za 
izvor podatka, u obrascu Potvrde proizvođača na internetskim stranicama Državnog zavoda za 
mjeriteljstvo postoji rubrika 46. te bi traženi podatak bila vrijednost za treće '' min-1 i  u vožnji dB(A)''. 
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4. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže izmjenu kriterija za odabir ponude Jamstveni rok za 
grupe 1-10. Gospodarski subjekt navodi kako je Naručitelj kao jedan od kriterija za odabir naveo 
jamstveni rok koji je potrebno iskazati u godinama i uz eventualno ograničenje kilometraže. Iz u DON 
navedenog nije jasno koliko bodova će biti dodijeljeno kod ograničenja kilometraže na 200.000 km 
odnosno propisanim ispada da ukoliko se nudi jamstvo sa 199.999 km ograničenjem km ponuditelj 
će dobiti 1 bod, ukoliko je ponuđeno jamstvo sa ograničenjem kilometraže na 200.001 km ili više 
ponuditelj će dobiti 2 boda, a ukoliko je ponuđeno ograničenje kilometraže 200.000 km ni  jedan bod. 
Predlažemo izmjenu na način da se 2 moguća boda odnose na ponuđeno ograničenje kilometraže 
200.000 km i više.  

 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će izmijenit opis kriterija na način da 
će propisati 200.000 km i više – 2 boda. 

 
 

5. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže izmjenu kriterija za odabir ponude Jamstveni rok za 
grupe 11 i 12. Gospodarski subjekt navodi kako je Naručitelj kao jedan od kriterija za odabir naveo 
jamstveni rok koji je potrebno iskazati u godinama i uz eventualno ograničenje kilometraže. Iz u DON 
navedenog nije jasno koliko bodova će biti dodijeljeno kod ograničenja kilometraže na 200.000 km 
odnosno propisanim ispada da ukoliko se nudi jamstvo sa 199.999 km ograničenjem km ponuditelj 
će dobiti 1 bod, ukoliko je ponuđeno jamstvo sa ograničenjem kilometraže na 200.001 km ili više 
ponuditelj će dobiti 2 boda, a ukoliko je ponuđeno ograničenje kilometraže 200.000 km ni  jedan bod. 
Predlažemo izmjenu na način da se 2 moguća boda odnose na ponuđeno ograničenje kilometraže 
200.000 km i više.  

 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će izmijenit opis kriterija na način da 
će propisati 200.000 km i više – 2 boda. 

 
 

6. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt za točku 32.1. dokumentacije Primopredaja objekata leasinga 
(ukoliko se ne radi o leasingu traži ispravak naslova točke) moli objašnjenje priručnika za "eko-
vožnju" koji se traži da bude isporučen uz vozilo. Gospodarski subjekt navodi da isti ne postoji, a u 
većini vozila automatski se na informacijskom sustavu  javlja preporuka za promjenom stupnja 
prijenosa, te se na taj način sugerira vozaču kako voziti  ekološki što učinkovitije.  
Gospodarski subjekt također traži da obzirom nova vozila do druge godine starosti ne podliježu 
tehničkom pregledu  moli brisanje tražene dokumentacije o tehničkom pregledu prilikom 
primopredaje vozila.  
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Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je traženje priručnik za ''eko-vožnju'' uvrstio u dokumentaciju sukladno Nacionalnom 
akcijskom planu za zelenu javnu nabavu, te ostaje pri istom. Naručitelj traži dokumentaciju koja prati 
novo vozilo u tehničkom smislu i koja je potrebna za registriranje novog vozila.  
 

7. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt za Tehničke specifikacije vozila redni broj 1.1. traži da obzirom 
se tražena boja vozila može odnositi na dvije različite boje vozila koje mogu biti i različite cijene te 
time utjecati na PPMV vozila moli da se naprave dvije grupe vozila svaka sa svojim troškovnikom. 
Nadalje, navodi da budući su današnji radio uređaji dio sustava vozila kojim se uz poznate funkcije 
radio uređaja regulira i čitav niz drugih funkcija samog vozila, te činjenice da radio uređaj ne 
predstavlja više zasebnu komponentu vozila, a iz kojeg razloga isporuka vozila bez istog nije 
moguća, predlažemo promjenu tehničkih specifikacija na način da sva vozila imaju radio uređaje.  
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će razdijeliti predmet nabave na dvije 
stavke u predmetnoj grupi predmeta nabave. 
 
Naručitelj je propisao za dio vozila da se isporučuju bez radio uređaja nastavno na takvo traženje 
korisnika vozila te ostaje pri propisanome. 
 
 

8. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt za Tehničke specifikacije vozila redni broj 2.1. traži da obzirom 
se tražena boja vozila može odnositi na dvije različite boje vozila koje mogu biti i različite cijene te 
time utjecati na PPMV vozila moli da se naprave dvije grupe vozila svaka sa svojim troškovnikom. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će razdijeliti predmet nabave na dvije 
stavke u predmetnoj grupi predmeta nabave. 
 
 

9. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt za Tehničke specifikacije vozila redni broj 3.1. traži da obzirom 
se tražena boja vozila može odnositi na dvije različite boje vozila koje mogu biti i različite cijene te 
time utjecati na PPMV vozila moli da se naprave dvije grupe vozila svaka sa svojim troškovnikom. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će razdijeliti predmet nabave na dvije 
stavke u predmetnoj grupi predmeta nabave. 
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10. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt za Tehničke specifikacije vozila redni broj 7.1. traži da se u 
navedenoj specifikaciji učini izmjena na način da se  uz ručni dozvoli i nuđenje vozila sa automatskim 
mjenjačem. Nadalje, obzirom se tražena boja vozila može odnositi na dvije različite boje vozila koje 
mogu biti i različite cijene te time utjecati na PPMV vozila moli da se naprave dvije grupe vozila 
svaka sa svojim troškovnikom. 
 

Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će razdijeliti predmet nabave na dvije 
stavke u predmetnoj grupi predmeta nabave. Naručitelj ostaje pri traženju ručnog mjenjača te neće 
u tom dijelu mijenjati tehničku specifikaciju. 
 
 

11. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt za Tehničke specifikacije vozila redni broj 9.1. traži da se u 
navedenoj specifikaciji učini izmjena na način da se  uz ručni dozvoli i nuđenje vozila sa automatskim 
mjenjačem.  
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj ostaje pri traženju ručnog mjenjača te neće u tom dijelu mijenjati tehničku specifikaciju. 
 
 

12. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt za Tehničke specifikacije vozila redni broj 10.1. obzirom nije 
navedeno moli pojašnjenje da li se misli na vozila grupe N1 gospodarska vozila koja zadovoljavaju 
sve tehničke zahtjeve, a za korisnika predstavljaju uštedu u vidu troškova PPMV-a i mogućnost 
odbitka PDV-a.  
 
Nije jasno da li se kod traženih bočnih kliznih vrata misli na jedna i na vrata sa svake strane vozila tj 
lijeve i desne.  
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj pojašnjava da se radi prvenstveno o vozilima grupe N1 koja imaju registriranih 5 mjesta 
za sjedenje, te će nadopuniti tehničku specifikaciju traženjem vrata sa svake strane vozila. 
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13. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt za Tehničke specifikacije vozila redni broj 11.1. traži da obzirom 
se tražena boja vozila može odnositi na dvije različite boje vozila koje mogu biti i različite cijene te 
time utjecati na PPMV vozila moli da se naprave dvije grupe vozila svaka sa svojim troškovnikom. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će razdijeliti predmet nabave na dvije 
stavke u predmetnoj grupi predmeta nabave. 
 
 

14. Prijedlog izmjene  
 
Gospodarski subjekt: 

 
Zainteresirani gospodarski subjekt za Tehničke specifikacije vozila redni broj 12.1. traži vezano uz 
traženu zapreminu tovarnog prostora od najmanje 15m3 izmjenu navedenog tehničkog uvjeta u 
najmanje 14 m3. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj je suglasan s prijedlogom gospodarskog subjekta te će u tom dijelu izmijenit tehničku 
specifikaciju. 
 
 
 
 

 


