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KLASA: 406-01/18-03/24 
URBROJ: 535-05/1-18-13 
 
Zagreb, 17. 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: 406-01/18-03/24, URBROJ: 535-05/1-18-02, u otvorenom 
postupku javne nabave motornih vozila, ev. br. 14/2018, Naručitelj, Središnji državni ured za 
središnju javnu nabavu, objavljuje:  
 
 

II. OBJAŠNJENJE I IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
I. OBJAŠNJENJA 

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

 
1. Gospodarski subjekt dostavio je zahtjev za izmjenom troškovnika za sve grupe. Gospodarski 

subjekt navodi kako objavljeni troškovnici nisu ispravni odnosno da se PDV obračunava na 
neto cijenu vozila, a ne na neto cijenu vozila s uključenim PPMV-om.  

 
Naručitelj objašnjava kako su troškovnici ispravno uređeni. Naznačeno je u retku za izračun PDV-a 
da se kao osnovica uzima iznos iz stupca 7 tablice koji je ukupni neto iznos za sva vozila (bez PPMV-
a). Isto je u tablici ugrađena formula u ćeliji za izračun PDV-a koja uzima za izračun polje ukupnog 
iznosa za stupac 7 tablice. Time nema potrebe za izmjenom troškovnika. 

 
 

2. Gospodarski subjekt moli produženje roka za predaju ponuda do 07. rujna 2018. godine iz 
razloga što od 01. rujna 2018. godine stupa na snagu WLTP protokol i određene informacije 
od strane tvornica vozila u ovom trenutku nisu poznate, a od iznimne su važnosti za izradu 
ponuda.  

 
Naručitelj će produljiti rok za dostavu ponuda iz razloga uvaženih zahtijeva za izmjenom tehničkih 
specifikacija vozila, no ne može u potpunosti udovoljiti traženju gospodarskog subjekta radi nužnosti 
nabave vozila koja su potrebna za izvršavanje radnih zadataka korisnika. 

 
 

3. Gospodarski subjekt moli produženje roka za predaju ponuda do 03. rujna 2018. godine iz 
razloga prelaska na WLTP protokol te nemogućnosti izrade ponuda.  

 
Naručitelj će produljiti rok za dostavu ponuda iz razloga uvaženih zahtijeva za izmjenom tehničkih 
specifikacija vozila. 

 
 

4. Gospodarski subjekt moli izmjenu tehničkih specifikacija za Grupu 2, redni broj 2.1. Osobni 
automobili – niža srednja klasa sedan ili hatchback na način da se u dijelu C. OBAVEZNA 
OPREMA, h) Čelični naplatci s ukrasnim poklopcima izmjeni u ''Čelični naplatci s ukrasnim 
poklopcima ili lakometalni naplatci''. 
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Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti tehničku specifikaciju za Grupu 
2, redni broj 2.1. u dijelu opisa obvezne opreme.  

 
 

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 je glasila:  
 

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 20. kolovoza 2018. godine, do 10:00 sati.. 

Javno otvaranje ponuda održat će se 20. 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. 
 

Novi dio točke 34. 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 4. rujna 2018. godine, do 10:00 sati. 

Javno otvaranje ponuda održat će se 4. rujna 2018. godine, u 10:00 sati, u prostoriji za sastanke 

Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II,10000 Zagreb. 

 
 
B) U Dokumentaciji o nabavi, u dijelu priloga: 

 

1. mijenja se dio priloga 11. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 2., redni broj 2.1. u dijelu 
C. Obvezna oprema koje glase: 

 

C.   OBAVEZNA OPREMA: 

a)    Servo upravljač 

b)    ABS – uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju 

c)    Zračni jastuk za vozača i suvozača 

d)    Klima uređaj 

e)    Centralno daljinsko zaključavanje 

f)     Svjetla za maglu sprijeda i straga 

g)    Radio uređaj  

h)    Čelični naplaci s ukrasnim poklopcem 

i)     Pričuvni kotač standardnih ili smanjenih dimenzija s osiguranim prostorom za smještaj istog 

j)     Ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa 
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Dio priloga 11. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 2., redni broj 2.1. u dijelu C. Obvezna oprema 

sada glase: 

 

C.   OBAVEZNA OPREMA: 

a)    Servo upravljač 

b)    ABS – uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju 

c)    Zračni jastuk za vozača i suvozača 

d)    Klima uređaj 

e)    Centralno daljinsko zaključavanje 

f)     Svjetla za maglu sprijeda i straga 

g)    Radio uređaj  

h)    Čelični naplaci s ukrasnim poklopcem ili lakometalni naplatci 

i)     Pričuvni kotač standardnih ili smanjenih dimenzija s osiguranim prostorom za smještaj istog 

j)     Ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa 

 

 

Naručitelj ovim objašnjenjem i izmjenom odgovara na dio upita, a za preostale upite 

objašnjenja će objaviti naknadno. 

 


