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KLASA: 406-01/18-03/24 
URBROJ: 535-05/1-18-17 
 
Zagreb, 23. 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:  
 
 

III. OBJAŠNJENJE I IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
I. OBJAŠNJENJA 

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

 
1. Gospodarski subjekti taži pojašnjenje tehničke specifikacije vozila za Grupu 8, redni broj 8.1. 

Kombinirano vozilo 6+1 i predlaže izmjene: 
a) U stavci B. – DIMENZIJE VOZILA navedeno je da se traži konfiguracija sjedala 6+1 

(2+2+3). Gospodarski subjekt moli pojašnjenje da li se u drugom redu sjedala gdje je 
navedena konfiguracija 2 sjedala traže dva odvojena, individualna sjedala ili klasična 
klupa sa 2 mjesta? 

b) Obzirom na specifičnu konfiguraciju sjedala, koja upućuje na to da je svrha vozila 
prijevoz putnika za koje je predviđen viši stupanj komfora gospodarski subjekt predlaže 
sljedeće izmjene tehničke specifikacije na način da se u stavci OBAVEZNA OPREMA 
dodaju stavke: 
i. „Klima uređaj za putnički prostor, sa zasebnom regulacijom“. Gospodarski 

subjekt obzirom da je vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, predlaže klima uređaj za 
putnički prostor koji omogućava putnicima prijevoz u primjerenim uvjetima te značajno 
podiže razinu udobnosti u vožnji. 

ii. „Potpora pri udaru bočnog vjetra“. Gospodarski subjekt obzirom da vozilo ovog i 
sličnog tipa ima značajnu bočnu projekciju te je uslijed toga osjetljivo na udare bočnog 
vjetra, u cilju podizanja sigurnosti kako vozača tako i putnika u vozilu predlaže da se 
u obaveznu opremu uključi i stavka „potpora pri udaru bočnog vjetra“ koja postaje 
standardna oprema navedenog tipa vozila. 

iii. „Bočne zračne zavjese za putnike“. Gospodarski subjekt obzirom da je vozilo 
namijenjeno za prijevoz osoba, te kako bi se osigurao primjereni stupanj sigurnosti 
svih putnika predlaže da se ova stavka uvrsti u opremu. 

iv.  „Lijeva bočna klizna vrata“. Gospodarski subjekt obzirom na namjenu i tip vozila, 
a u svrhu povećanja komfora putnika, predlaže da se ova stavka, koja minimalno 
utječe na cijenu vozila uvrsti u opremu. 

 
Naručitelj pojašnjava da se u drugom redu sjedala traže dva odvojena, individualna sjedala, a ne 
klasična klupa sa 2 mjesta. Naručitelj će u tom smislu nadopuniti tehničku specifikaciju vozila. 
Nadalje, naručitelj će uvažiti prijedlog za dodavanjem u obveznu opremu vozila prijedloga iii. Bočne 
zračne zavjese za putnike. Ostale prijedloge za dodavanjem u obveznu opremu vozila naručitelj 
neće uvažiti radi toga što isto nije nužno kao obavezna minimalna oprema, a što ne sprječava da 
gospodarski subjekt isto ponudi kao dio ostale opreme motornog vozila.  
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2. Naručitelj će također dopuniti dokumentaciju o nabavi u dijelu točke 32.1. Primopredaja vozila 
na način da će se propisati dodatna odredba prilikom primopredaje vozila, a vezano za 
dokumentaciju koja se u toj prilici prilaže. 

 
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 32.1. koja glasi:  
 

32.1. Primopredaja vozila 

 

Odabrani ponuditelj obvezan je prilikom primopredaje priložiti: 
- dokumentaciju potrebnu za registraciju vozila,  
- uputu o korištenju vozila na hrvatskom jeziku,  
- servisnu i jamstvenu knjižicu (plan servisiranja), 
- plan servisa i normativa koji prikazuje normative radnih sati i pričuvne dijelove po servisnom 

intervalu ili 200.000 km (koji može biti dio servisne knjižice)  
- uputu za eko vožnju (koja može biti dio upute o korištenju vozila) 

 

Novi dio točke 32.1. sada glasi:  

 

32.1. Primopredaja objekata leasinga 

 

Odabrani ponuditelj obvezan je prilikom primopredaje priložiti: 
- dokumentaciju potrebnu za registraciju vozila,  
- uputu o korištenju vozila na hrvatskom jeziku,  
- servisnu i jamstvenu knjižicu (plan servisiranja) osim ako se podaci o servisima i jamstvu 

bilježe u digitalnom obliku. 
- plan servisa i normativa koji prikazuje normative radnih sati i pričuvne dijelove po servisnom 

intervalu ili 200.000 km (koji može biti dio servisne knjižice ako ista nije u digitalnom obliku)  
- uputu za eko vožnju (koja može biti dio upute o korištenju vozila) 

 

 

2. 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 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. 
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Novi dio točke 34. 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 10. rujna 2018. godine, do 10:00 sati. 

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 10. 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 8., redni broj 8.1. u dijelu 
C. Obavezna oprema koje glase: 

 

C.   OBAVEZNA OPREMA: 

a)    Servo upravljač 

b)    ABS – uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju 

c)    ESP – elektronski program stabilnosti 

d)    Putno računalo 

e)    Termoizolacijska stakla 

f)     Zračni jastuk za vozača i suvozača 

g)    Bočni zračni jastuci  

h)    Električni podizači prednjih stakala 

i)     Automatski klima uređaj 

j)     Desna klizna bočna vrata 

k)    Stražnja vrata 

l)     Disk kočnice na sva četiri kotača 

m)   Centralno daljinsko zaključavanje 

n)    Radio uređaj  

o)    Lakometalni naplaci 

p)    Neovisan ovjes svih kotača 

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

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

 

Dio priloga 11. Tehničke specifikacije vozila, za grupu 8., redni broj 8.1. u dijelu C. Obavezna oprema 

sada glase: 

 

C.   OBAVEZNA OPREMA: 

a)    Servo upravljač 

b)    ABS – uređaj protiv blokiranja kotača pri kočenju 

c)    ESP – elektronski program stabilnosti 

d)    Putno računalo 

e)    Termoizolacijska stakla 

f)     Zračni jastuk za vozača i suvozača 

g)    Bočni zračni jastuci  
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h)    Električni podizači prednjih stakala 

i)     Automatski klima uređaj 

j)     Desna klizna bočna vrata 

k)    Stražnja vrata 

l)     Disk kočnice na sva četiri kotača 

m)   Centralno daljinsko zaključavanje 

n)    Radio uređaj  

o)    Lakometalni naplaci 

p)    Neovisan ovjes svih kotača 

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

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

s)    Bočne zračne zavjese za putnike 

t)     Drugi red sjedala, dva odvojena, individualna sjedala 

 

 

 

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

dokumentacije o nabavi. 

 


