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Zagreb, 27. lipnja 2018. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s 
točkom 38. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/18-03/19, URBROJ: 535-05/1-18-02 u 
otvorenom postupku javne nabave motornih vozila putem financijskog leasinga, ev. br. 10/2018, 
naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 

I. OBJAŠNJENJA 
 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje dokumentacije o 
nabavi kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt je dostavio prijedloge izmjena tehničkih specifikacija za Grupu 5., 
redni broj 2.3. Kombinirano lako dostavno vozilo za prijevoz službenih pasa. Gospodarski 
subjekt predlaže izmjenu tehničkih odrednica u dijelu B – Dimenzije vozila na sljedeći 
način:  

a) Dužina (mm): 4800-5000 izmijeniti u 4600-5000 
b) Međuosovinski razmak vozila (mm): 3000-32000 izmijeniti u 2800-3200 
c) Volumen teretnog prostora (m3): 4,2-4,4 izmijeniti u 4,2-4,6 

Gospodarski subjekt navodi da je analizom postavljenih tehničkih specifikacija ustanovio da 
samo dva modela vozila udovoljavaju traženim uvjetima. Smatra da predložene izmjene 
tehničkih specifikacija ne bi negativno utjecale na očekivane vozne karakteristike vozila, a 
njihovim prihvaćanjem naručitelj bi omogućio vozilu gospodarskog subjekta ravnopravan 
pristup ovom dijelu nadmetanja.  
 

Naručitelj ne može prihvatiti prijedloge izmjene tehničkih specifikacija iz razloga što predloženo 
omogućuje nuđenje vozila koje ne može zadovoljiti potrebe za koje se nabavlja, a to je obavljanje 
policijskih poslova.  
 
 

2. Gospodarski subjekt je dostavio prijedloge izmjena tehničkih specifikacija za Grupu 2., 
redni broj 2.1. Kombinirano vozilo za privođenje. Gospodarski subjekt predlaže izmjenu 
tehničkih odrednica u dijelu A – Pogonska grupa i dijelu B – Dimenzije vozila na sljedeći 
način:  

a) Snaga vozila (KW): minimalno 140 izmijeniti u 120 
b) Dužina (mm): 5200-5400 izmijeniti u 5200-5500 

Gospodarski subjekt navodi da je analizom postavljenih tehničkih specifikacija ustanovio da 
samo jedan model vozila udovoljava traženim uvjetima. Smatra da predložene izmjene 
tehničkih specifikacija ne bi negativno utjecale na očekivane vozne karakteristike vozila, a 
njihovim prihvaćanjem naručitelj bi omogućio vozilu gospodarskog subjekta ravnopravan 
pristup ovom dijelu nadmetanja.  

 
Naručitelj ne može prihvatiti prijedloge izmjene tehničkih specifikacija iz razloga što predloženo 
omogućuje nuđenje vozila koje ne može zadovoljiti potrebe za koje se nabavlja, a to je obavljanje 
policijskih poslova. Također, propisanim tehničkim specifikacijama može udovoljiti više marki 
vozila. 
 


