
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 

Izvješće o prethodnom savjetovanju 

 

KLASA: 406-01/17-03/26 
URBROJ:535-05/1-18-06 
 
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 

OPERATIVNOG  LEASINGA S OSTATKOM VRIJEDNOSTI 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8/II, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 9/2018 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet javnog nadmetanja je nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom 
vrijednost, na razdoblje od 60 mjeseci (5 godina) sukladno tehničkim specifikacijama i ostalim 
traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji o nabavi. 
 
CPV oznake i nazivi:   
                                              34100000 – Motorna vozila 

34110000 – Osobni automobili 

34113000 – Vozila s pogonom na četiri kotača  

34114000 – Vozila za posebne namjene 

34115200 – Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba 

34136000 – Dostavna vozila 

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: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je prijedlog za izmjenom dijela teksta točke 32.8. 
dokumentacije koji se odnosi na nemogućnost korištenja vozila, na način da je ponuditelj dužan bez 
naknade osigurati zamjensko vozilo iste ili više klase (bez prerade ako je ista tražena) u slučaju 
nemogućnosti korištenja vozila izbilo kojeg razloga u trajanju dužem od 14 radnih dana, kao i da 
gornja granica ugovorne kazne u slučaju zakašnjenja s izvršenjem servisa/zamjene guma odnosno 
u slučaju probijanja roka od 14 radnih dana za izvanredne kvarove, a da pritom nije osigurano 
zamjensko vozilo, iznosi 5% zbroja svih leasing obroka bez PDV-a za to vozilo. 
 
Odgovor Naručitelja: 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i obrazlaže razloge neprihvaćanja u 
nastavku. 
 
U slučaju prihvaćanja  prijedloga gospodarskog subjekta, da je ponuditelj dužan bez naknade 
osigurati zamjensko vozilo iste ili više klase (bez prerade ako je ista tražena) u slučaju nemogućnosti 
korištenja vozila iz bilo kojeg razloga u trajanju dužem od 14 radnih dana, korisnik motornog vozila 
bi bio doveden u situaciju da gotovo dva radna tjedna nije u mogućnosti koristiti motorno vozilo za 
koje je i dalje dužan platiti cjelokupni iznos mjesečnog najma, što je korisnicima vozila koja su 
predmet nabave u konkretnom postupku neprihvatljivo obzirom na dinamiku korištenja vozila u 
obavljanju redovnih poslova.     
 
 

2. Gospodarski subjekt: 
 
Zainteresirani gospodarski subjekt je dostavio prijedloge izmjena tehničkih specifikacija za Grupu 1., 
redni broj 1.1. Specijalno vozilo za prijevoz zatvorenika tip 1. Gospodarski subjekt predlaže izmjenu 
tehničkih odrednica u dijelu A MOTOR na sljedeći način:  

a) Snaga vozila (KW): minimalno 140 izmijeniti u 120 
Gospodarski subjekt navodi da snaga motora kako se predlaže će odgovarati pravilima struke ta da 

sada propisana snaga motora nije potrebna za vozilo kojim se prevoze zatvorenici.  

 

Odgovor Naručitelja: 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
 
Naručitelj je samostalno u odnosu na dokumentaciju objavljenu u prethodnom savjetovanju 
izmijenio sljedeće: 
 
1. Točku 17. dokumentacije na način da je uputa o popunjavanju ESPD obrazaca uređena novim 

tekstom. 
2. Točke 20., 32.6. i 32.8. 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.  

 


