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KLASA: 406-01/18-03/19 
URBROJ: 535-05/1-18-14 
 
Zagreb, 3. srpnja 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 
 
 

III. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 

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

1. Gospodarski subjekt je dostavio zahtjev za pojašnjenje/izmjenu, učitan u EOJN u modul 
predmetnog postupka ev. broj 10/2018, a kojem je u naslovu Evidencijski broj nabave 
12/2018. 

 
Naručitelj je dodatnim uvidim utvrdio da se predmetni upit odnosi na predmet nabave ev. broj 
12/2018 za koji je ovaj naručitelj objavio prethodno savjetovanje ta da je isti gospodarski subjekt 
učitao isti dokument u predmet savjetovanja za koji je i relevantan. Naručitelj ne odgovora na ovaj 
upit jer nije vezan za postupak nabave evidencijskog broja 10/2018. 
 
 

2. Gospodarski subjekt je dostavio prijedloge izmjena tehničkih specifikacija za Grupu 1., 
redni broj 1.1. Teretno pick-up vozilo. Gospodarski subjekt predlaže izmjenu tehničkih 
odrednica u dijelu A – Pogonska grupa na sljedeći način:  

a) Snaga vozila (KW): minimalno 140 izmijeniti u 133 
 
Gospodarski subjekt navodi kako postavljanjem navedenog uvjeta gospodarskom subjektu 
je onemogućeno sudjelovanje na nadmetanju sa modelom vozila deklarirane snage 133 
Kw. Gospodarski subjekt napominje da Ministarstvo unutarnjih poslova, kao i brojne druge 
institucije u Hrvatskoj, a također i institucije u drugim europskim državama, koriste vozila 
gospodarskog subjekta tog tipa i modela i izuzetno su zadovoljni kvalitetom i pouzdanošću. 
Vozilo gospodarskog subjekta ima 7 kw manju snagu od tražene, ali funkcionalna svojstva, 
ubrzanje, krajnju brzinu i okretni moment identične ostalim vozilima u ponudi sa 
deklariranom  snagom većom od 140 kw, a razlog tome je što vozilo gospodarskog 
subjekta raspolaže tehnološki naprednijim motorom koji mu omogućava iste ili veće 
performanse pri manjoj deklariranoj snazi, a u isto vrijeme sa manjom potrošnjom goriva. 
Gospodarski subjekt ističe da je važno napomenuti da vozilo gospodarskog subjekta u 
maloprodajnom cjeniku koji je dostupan na internetskoj stranici ima od 10 do 20 % nižu 
cijenu od konkurenata te bi se omogućivši mu natjecanje za 20 % posto smanjio trošak 
vozila i omogućila značajna ušteda državnom proračunu.  

 
Naručitelj ne može prihvatiti prijedloge izmjene tehničkih specifikacija iz razloga što predložene 
izmjene imaju za posljedicu nuđenje neadekvatnog vozila koje ne udovoljava službenim zadaćama 
policije odnosno njihovim iskazanim tehničko-taktičkim zahtjevima vozila. 
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3. Gospodarski subjekt je dostavio prijedlog izmjene tehničke specifikacije za Grupu 9., redni 
broj 9.1. Osobni automobil – niža klasa. Gospodarski subjekt predlaže izmjenu tehničkih 
odrednica u dijelu A – Pogonska grupa na sljedeći način:  

b) Snaga vozila (KW): 55-70 izmijeniti u 55—75 
 
Gospodarski subjekt navodi da predložena izmjena tehničke specifikacije ne bi negativno 
utjecala na očekivane vozne karakteristike vozila, a njihovim prihvaćanjem naručitelj bi 
omogućio gospodarskom subjektu nuđenje motornog vozila.  

 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti tehničku specifikaciju za Grupu 
9. redni broj 9.1. 
 
 

4. Gospodarski subjekt je dostavio prijedlog izmjene tehničke specifikacije za Grupu 10., redni 
broj 10.2. Osobni automobil – niža srednja klasa. Gospodarski subjekt predlaže izmjenu 
tehničkih odrednica u dijelu B – Dimenzije vozila na sljedeći način:  

d) Dužina (mm): 4630-4850 izmijeniti u najmanje 4400 
e) Širina vozila (mm): 1810-1870 izmijeniti u Širina vozila s preklopljenim retrovizorima 

(mm): 1780-1870 
 
Gospodarski subjekt navodi da je naručitelj u dokumentaciji od 20. lipnja 2018. godine bez 
ikakvog obrazloženja ili odgovora na postavljeni upit promijenio dio priloga 8. Tehničke 
specifikacije vozila u Grupi 10., redni broj 10.2. na način da je promijenio ranije postavljene 
kriterije na potpuno drugačiji i netransparentan način. Nadalje navodi da je čudno da se 
odjednom traži vozilo znatno veće dužine i da se uvodi kriterij širine. Gospodarski subjekt 
naglašava da su ranije postavljene tehničke specifikacije prošle prethodno savjetovanje i 
takve bile objavljene u dokumentaciji o nabavi. Također, gospodarski subjekt komentira da 
se ne zna na koju širinu se odnosi postavljeni uvjet, da li na širinu vozila sa otvorenim 
retrovizorima, sklopljenim retrovizorima ili bez retrovizora. Gospodarski subjekt traži da se 
ili vrate ranije objavljene tehničke odrednice ili da se prihvate predložene izmjene.  

 
Naručitelj neće mijenjati tehničku specifikaciju. Naručitelj objašnjava da je izmjenu tehničkih 
odrednica za Grupu 10., redni broj 10.2. objavio na jasan i transparentan način. Predmetne 
izmjene napravljene su kako bi se udovoljilo potrebama korisnika za koje se nabavljaju navedena 
vozila, a koji je dostavio tehničke odrednice koje su mu bitne kod potrebnih vozila te za što je 
dostavo obrazloženje. Naručitelj je dodatnim pregledom svih dostavljenih potreba korisnika 
središnje nabave uočio dostavljene podatke te pristupio promjeni tehničkih odrednica kako bi se 
nabavilo vozilo koje će svojim karakteristikama ispuniti potrebe korisnika. Nadalje, naručitelj 
pojašnjava da se navedena odrednica širine odnosi na podatak o širini koji je upisan u Izjavu o 
sukladnosti vozila na mjestu 6. Širina, a ta veličina je iznos širine vozila bez retrovizora. 
 
 

5. Gospodarski subjekt je dostavio prijedlog izmjene tehničke specifikacije za Grupu 10., redni 
broj 10.2. Osobni automobil – niža srednja klasa. Gospodarski subjekt predlaže izmjenu 
tehničkih odrednica u dijelu B – Dimenzije vozila na sljedeći način:  

d) Dužina (mm): 4630-4850 izmijeniti u 4630-4900 
 

Gospodarski subjekt navodi da postojeće odrednice ograničavaju nadmetanje na jedno 
vozilo na tržištu. 

 
Naručitelj neće mijenjati tehničku specifikaciju. Naručitelj je istraživanjem tržišta utvrdio da na istom 
postoji više marki i tipova vozila od različitih gospodarskih subjekata koja udovoljavaju propisanim 
tehničkim specifikacijama.  
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I. IZMJENE 
 

(izmjene su označene osjenčano, novi tekst otisnut je podebljanim slovima, a brisani tekst 
precrtano). 
 
 
U Dokumentaciji o nabavi, u dijelu priloga: 
 
1. mijenja se dio priloga 8. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 9., redni broj 9.1. u dijelu A. 

Motor koje su glasile: 
 

A.   MOTOR: 
a)  Vrsta: diesel  
b)  Snaga (kW): 55 – 70  
c)  Eu norma: Euro VI  
d)  Mjenjač: ručni 

 
Dio priloga 8. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 9., redni broj 9.1. u dijelu A. Motor sada 
glase: 

 
A.   MOTOR: 
a)  Vrsta: diesel  
b)  Snaga (kW): 55 – 75  
c)  Eu norma: Euro VI  
d)  Mjenjač: ručni 
 

 


