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KLASA: 406-01/18-03/22 
URBROJ: 535-05/1-18-11 
 
Zagreb, 10. kolovoza 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: 406-01/18-03/22, URBROJ: 535-05/1-18-02, u otvorenom 
postupku javne nabave motornih vozila putem financijskog leasinga, ev. br. 12/2018, Naručitelj, 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje:  
 
 

III. OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
I. OBJAŠNJENJA 

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

1. Gospodarski subjekt dostavio je zamolbu za produljenjem roka za predaju ponuda za 
dodatnih 2-5 radnih dana. Gospodarski subjekt dalje navodi da uvažavajući ranije odluke 
naručitelja kojima su odbijena traženja zainteresiranih poslovnih subjekata, činjenica je kako 
bi minimalno produljeni rok za predaju ponuda uvelike pomogao da dostavljene ponude imaju 
kvalitetniji predznak s financijskog aspekta kao i u dijelu traženih tehničkih karakteristika. 
Zaključno gospodarski subjekt navodi da vođeni ključnim argumentom kako su naručitelju 
vozila nužna za adekvatno obavljanje radnih zadataka korisnika, vjeruje kako prihvaćanje 
traženog roka produljena neće utjecati na isto.   
 

Naručitelj će udovoljiti zamolbi naručitelja i produljiti rok za dostavu ponuda. 
 
 
 
 
 

 
II. IZMJENE 
 

(izmjene su označene osjenčano, novi tekst otisnut je podebljanim slovima, a brisani tekst 
precrtano). 
 
A) U općem dijelu Dokumentacije o nabavi mijenja se: 
 
1. Dio točke 34. koja glasi:  
 
34. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda 
 
Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave 
Republike Hrvatske najkasnije do 21. kolovoza 2018. godine, do 10:00 sati. 
 
Javno otvaranje ponuda održat će se 21. kolovoza 2018. godine, u 10:00, u prostoriji za sastanke 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II,10000 Zagreb. 
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Novi dio točke 34. mijenja se i sada glasi:  
 
34. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda 
 
Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave 
Republike Hrvatske najkasnije do 27. kolovoza 2018. godine, do 10:00 sati. 
 
Javno otvaranje ponuda održat će se 27. kolovoza 2018. godine, u 10:00 sati, u prostoriji za sastanke 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II,10000 Zagreb. 
 

 
 
Naručitelj uz ovo objašnjenje i izmjenu dokumentacije o nabavi objavljuje i pročišćeni tekst 

dokumentacije o nabavi. 

 


