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KLASA: 406-01/18-03/03 
URBROJ: 535-05/1-18-21 
 
Zagreb, 12. travnja 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: 406-01/18-03/03, 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 
 
 
 
 

VI. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

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

1. Gospodarski subjekt dostavlja upit vezan za točku 24. dokumentacije o nabavi gdje je 
propisano: „Promjena ponuđene cijene na prijedlog odabranog ponuditelja izvršit će se na 
način da će odabrani ponuditelj dostaviti korisniku i naručitelju izračun davanja obračunatih 
prema zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i izračun davanja obračunatih 
prema zakonima koji vrijede u trenutku isporuke vozila. U slučaju grešaka u izračunu korisnik 
i naručitelj ovlašteni su tražiti ispravak izračuna. Ponuđena cijena može se povisiti odnosno 
sniziti sukladno izmjeni iznosa davanja primjenjujući isti obračun koji je korišten pri 
iskazivanju cijena u ponuđenom troškovniku. Promjena ponuđene cijene na prijedlog 
naručitelja ili korisnika izvršit će se na način da će, obzirom na podatke kojim raspolaže o 
vozilu, isporuci, uvozu i sl. naručitelj, odnosno korisnik od nadležnih institucija (Porezna 
uprava, Carinska uprava, Ministarstvo financija i sl.) zatražiti podatke o iznosima davanja 
obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku podnošenja ponude i davanja 
obračunatim prema zakonima koji vrijede u trenutku isporuke vozila. Ukoliko 
naručitelj/korisnik utvrdi razliku u vrijednosti davanja izračun će dostaviti odabranom 
ponuditelju koji može odbiti izmjenu cijene uz prilaganje dokumentacije kojom dokazuje 
suprotno. Ukoliko se odabrani ponuditelj složi s dostavljenim izračunom ili se ne izjasni u roku 
od pet dana smatrat će se da se slaže s izmjenom cijene na niže za razliku navedenu u 
izračunu“. 
Gospodarski subjekt moli pojašnjenje što se događa u slučaju da zakon odnosno način 
izračuna posebnog poreza u trenutku isporuke vozila ostane nepromijenjen, ali dođe do 
promjene tehničkih podataka vozila na temelju kojih se izračunava posebni porez. Naime, 
postoje NEDC ciklus, budući WLTP ciklus, te NEDC korelirani ciklus koji se koristi kao 
trenutna prijelazna faza između prethodno spomenuta dva. 

 
Naručitelj objašnjava kako je citiranom točkom dokumentacije propisano uslijed koje situacije je 
moguće pristupiti izmjeni cijene ponude, te u tom dijelu neće mijenjati dokumentaciju o nabavi. 
Ponuđeno motorno vozilo treba zadržati sve tehničke podatke nepromijenjenima do isporuke, 
neovisno koji se ciklus za utvrđivanje tehničkog podatka koristi. Odnosno, jasno je da će različiti 
načini mjerenja dovesti do različitog podatka, ali ponuđeno vozilo u svim verzijama mjerenja treba 
zadržati isti rezultat sukladno mjerenju.   
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2. Gospodarski subjekt dostavlja upit vezan za točku 26. d) dokumentacije o nabavi gdje je 
propisano: „Naručitelj će ponudama u kojima se nudi manja emisija CO2 od maksimalno 
određenih u kombiniranoj vožnji dodijeliti dodatne bodove do najviše 10 bodova, a kako je 
predviđeno tablicom za upisivanje vrijednosti za kriterije bodovanja u Prilogu IV, za 
odgovarajuću grupu i vozilo unutar grupe za koje se ponuda nudi. Ukoliko Ponuditelj želi 
ostvariti dodatne bodove za ovaj kriterij, dužan je u ponudi dostaviti točnu vrijednost emisije 
CO2 upisanu u treći stupac tablice iz Priloga IV“. 
Gospodarski subjekt dalje navodi kako pri bodovanju emisije, emisija CO2 utječe na 
vrijednost ponude. Moli da se ovim putem pojasni je li potrebno dostaviti NEDC vrijednost ili 
koreliranu vrijednost emisije CO2 jer se iznosi mogu bitno razlikovati te tako utjecati na visinu 
vrijednosti ukupne ponude. 

 
Naručitelj objašnjava da je u izvještaju o prethodnom savjetovanju naznačio da se emisija upisuje 
prema NDEC vrijednostima. 
 
 

3. Gospodarski subjekt traži pojašnjenje vezano uz tehničku specifikaciju u grupi 2., redni broj 
1.2.2. Naime, u navedenim specifikacijama traži se "10 kompleta nosača za zastavice u 
prednjim blatobranima (lijevi i desni)...". Gospodarski subjekt postavlja upit da li je potrebno 
da se uz pojedino vozilo ponudi 10 kompleta nosača ili se isto odnosi na cijelu grupu vozila 
odnosno uz jedno vozilo potrebno je ponuditi jedan komplet nosača za zastavice i koplja. 

 
Naručitelj objašnjava da je potrebno za jedno vozilo ponuditi jedan komplet nosača (lijevi i desni), 
odnosno svako vozilo iz rednog broja 1.2.2. treba biti opremljeno jednim kompletom nosača za 
zastavice (lijevim i desnim). 
 
 
 
 
Gospodarski subjekti dostavili su upite za pojašnjenje 12. travnja 2018. godine, odnosno tijekom 
četvrtog dana do roka za predaju i otvaranje ponuda, stoga su zaprimljeni upiti dostavljeni 
nepravodobno. Naručitelj je odgovorio na postavljene upite iako nije bio dužan to napraviti. 
 


