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Zagreb, 1. ožujka 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: 406-01/18-03/07, URBROJ: 535-05/1-18-02 u 
otvorenom postupku javne nabave motornih vozila, ev. br. 4/2018, naručitelj, Središnji državni ured 
za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 
 

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
 

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

1. Gospodarski subjekt traži izmjenu tehničke specifikacije za vozilo redni broj 1.1.A. i 1.1.B. u 
grupi 1, u dijelu A) Motor, odrednica snage motora na način da se sada propisana Snaga 
(kW): 55-70 izmijeni u Snaga (kW): 54-70. 

 
Naručitelj neće uvažiti traženje gospodarskog subjekta za izmjenom odrednice o rasponu snage 
motora u grupi 1. redni broj 1.1.A. i 1.1.B. Isto je određeno sukladno Smjernicama za upravljanje 
voznim parkom. 
 
 

2. Gospodarski subjekt traži izmjenu tehničke specifikacije za vozilo redni broj 1.1.A. i 1.1.B. u 
grupi 1, u dijelu A) Motor, odrednica snage motora na način da se sada propisana Snaga 
(kW): 55-70 izmijeni u Snaga (kW): 51-82. 

 
Naručitelj neće uvažiti traženje gospodarskog subjekta za izmjenom odrednice o rasponu snage 
motora u grupi 1. redni broj 1.1.A. i 1.1.B. Isto je određeno sukladno Smjernicama za upravljanje 
voznim parkom.  
 
 

3. Gospodarski subjekt traži izmjenu u grupi 10 na način da se stavka 10.1.C. izdvoji u 
zasebnu grupu predmeta nabave. Gospodarski subjekt obrazlaže da isto traži radi toga što 
je onemogućen ponuditi cjelovito grupu jer nema u ponudi traženo vozilo s pogonom 
benzinski motor.  

 
Naručitelj objašnjava kako je nakon objave poziva na nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave Republike Hrvatske nemoguće izmijeniti broj grupa. Gospodarski subjekt je za vrijeme 
trajanja prethodnog savjetovanja imao mogućnost dostaviti prijedlog koji bi naručitelj imao prilike 
razmotriti i eventualno usvojiti. Naručitelj dodatno pojašnjava da se gospodarski subjekt može 
udružiti u zajednicu ponuditelja te u zajednici ponuditelja ostvariti mogućnost dostave cjelovite 
ponude. 
 
 
 
 
 
 


