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Zagreb, 10. studenog 2020. godine 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), naručitelj, 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi (u 
daljnjem tekstu: dokumentacija) za nabavu pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, 
čuvanja i zbrinjavanja, objavljenog 30. listopada 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju 
javnu nabavu, objavljuje 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANI GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 7/2020 
 
Opis predmeta nabave 
Predmet ovog postupka javne nabave je nabava i isporuka pneumatika za motorna vozila s 
uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja, temeljem iskazanih potreba korisnika, te u svemu 
sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u dokumentaciji.  
 
CPV oznaka i naziv:  
34350000-5  / Gume za teška i laka vozila 
50116500-6 / Usluge popravka guma, uključujući montažu i centriranje 
63121100-4 / Usluge skladištenja 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 30. listopada 2020. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 06. studenog 2020. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja održan je sastanak sa predstavnicima  
zainteresiranih gospodarskih subjekata (04. studenog 2020. godine). 
 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA: 

 
1. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

 
      a)  „Predlažemo dodavanje sljedeće stavke u troškovnik za grupu 1: 

            Zamjena pneumatika - montaža PAX guma  

(Gume PAX sustava su gume za blindirana vozila. PAX gume na svojim vozilima imaju i 
neka od Ministarstava. Takvog smo saznanja jer smo takve gume montirali na njihova 
vozila u više navrata).“ 
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b) „Predlažemo dodavanje sljedeće stavke u troškovnike za grupe 1 i 9: 

     Zamjena pneumatika - montaža guma s obručem.“ 

 
Odgovor Naručitelja na prethodna dva prijedloga/primjedbe:  
 
Naručitelj ne prihvaća prijedloge/primjedbe pod a) i b)  gospodarskog subjekt o dodavanju 

navedenih stavaka u troškovnike za grupe 1 i 9 jer postoji izuzetno mali broj vozila kod kojih postoji 

potreba za takvim uslugama te navedene stavke nisu ni uključene u troškovnike za grupe 1 i 9. 

Uvođenje navedenih stavaka u troškovnike zahtijevalo bi od gospodarskog subjekta da posjeduje 

ili raspolaže sa servisnim centrima / radionicama koje imaju posebnu opremu i/ili alate za ovakvu 

uslugu, a što bi opet rezultiralo manjim brojem gospodarskih subjekata koji bi bili u mogućnosti 

sudjelovati u predmetnom nadmetanju. 

  
c) „Predlažemo dodavanje sljedeće stavke u troškovnik za grupu 9:  

Zračnice i pojasevi“ 
 
 
Odgovor Naručitelja:  
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog/primjedbu pod c) gospodarskog subjekta o dodavanju navedene 

stavke u troškovnik za grupu 9 iz razloga što navedena usluga nije dio predmeta nabave. 

 
 

2. Upit zainteresiranog gospodarskog subjekta, a koji se odnosi na kriterij 
Rasprostranjenosti servisnih centara / radionica 

 
 
„Jedan od postavljenih kriterija je Rasprostranjenost servisnih centara.  

Molimo pojašnjenje da li će se dodatnim bodovima bodovati samo VLASTITI SERVISNI CENTRI ili 

će se dodatni bodovi moći ostvariti s ugovorenim SERVISNIM CENTRIMA – partnera?“ 

 

 
Odgovor Naručitelja:  
 
Naručitelj pojašnjava da za dodatne bodove nije nužno da ponuditelj ima vlastite servisne centre, 

već može dostaviti Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva/vlasnika obrta iz 

Priloga 2. Dokumentacije o nabavi, kojom potvrđuje da će dati vlastite resurse na raspolaganje ako 

ponuditelj bude odabran u postupku javne nabave. 

 
Način i uvjeti za dodjelu bodova detaljno su propisani u točki 25. Dokumentacije o nabavi. 
 

 


