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Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s 
točkom 38. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/18-03/03, URBROJ: 535-05/1-18-02 u 
otvorenom postupku javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom 
vrijednosti, ev. br. 2/2018, naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 
 
 

V. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

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

1. Gospodarski subjekt dostavlja upit vezan za Grupu 7 redni broj B.1.1. Osobno vozilo više 
srednje klase – limuzina policijsko. Gospodarski subjekt citira dokumentaciju o nabavi na 
stranici 26 gdje je propisano: „Odabrani ponuditelj je dužan osigurati pružanje usluge 
servisnog održavanja vozila prema servisnom planu proizvođača sukladno ugovorenoj 
kilometraži i vremenu trajanja pojedinačnog ugovora, kao i popravak kvarova, te uslugu 
periodičnih i sezonskih izmjena guma na vozilu, uključujući uskladištenje još uporabivih 
guma. Odabrani ponuditelj dužan je omogućiti redovno servisno održavanje i otklanjanje 
kvarova vozila neovisno o postignutoj kumulativnoj kilometraži. Odabrani ponuditelj dužan 
je omogućiti održavanje ugrađene posebne opreme putem ovlaštene servisne mreže za 
marku vozila“. 
Gospodarski subjekt radi otklanjanja dvojbe moli da se gornji navod pojasni, odnosno traži 
pojašnjenje da li naručitelj traži da se servisi i popravci izvršavaju o trošku ponuditelja ili je 
ponuditelj samo dužan osigurati pružanje usluge bez snošenja troška. 

 
 
Naručitelj objašnjava kako je predmetni citat dio točke 32.7.2. Grupa 7 – Održavanje objekta 
leasinga i nastanak kvarova na objektu leasinga. Navedenom točkom propisano je postupanje u 
vezi održavanja vozila koja se nabavljaju u grupi 7.  
 
Točkom 24.2. Način određivanja cijene ponude za grupu 7 dokumentacije o nabavi propisano je da 
cijena ponude za tu grupu obuhvaća između ostalog i ukupne troškove servisnog održavanja vozila 
prema servisnom planu proizvođača sukladno predviđenoj kilometraži i vremenu trajanja 
pojedinačnog ugovora, kao i izvanrednih kvarova.  
 
Slijedom navedenog, naručitelj objašnjava kako se redovno servisno održavanje i popravci kvarova 
izvršavaju o trošku ponuditelja do dostignuća ugovorene kilometraže pojedinog vozila, a da je 
nadalje, od trenutka dostignuća ugovorene kilometraže, obvezan osigurati pružanje usluga bez 
snošenja troška za to pojedino vozilo. 
 
 
 
 
 


