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KLASA: 406-01/17-03/16 
URBROJ: 535-08/2-17-08 
 
Zagreb, 17. srpnja 2017. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s 
točkom 35. Dokumentacije o nabavi KLASA: 406-01/17-03/16, URBROJ: 535-08/2-17-02 u 
otvorenom postupku javne nabave motornih vozila, ev. br. 6/2017, naručitelj, Središnji državni ured 
za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 

OBJAŠNJENJE I IZMJENU 
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

 
I. OBJAŠNJENJA 
 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje dokumentacije za 
nadmetanje kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt traži iz razloga kompleksnosti nabave u kojoj osim ponuditelja 
sudjeluje i više različitih dobavljača tražene opreme za svaku grupu nabave, a također i radi 
sastavljanja što kvalitetnije ponude i nuđenja najnovijeg redizajniranog modela vozila,  
promjenu roka za dostavu ponude. 

 
Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenom i produljuje rok za dostavu ponuda. 
 
 

2. Gospodarski subjekt traži izmjenu dokumentacije o nabavi, odnosno tehničkih specifikacija 
grupe 4, red. broj 4.1., na način da maksimalan CO2 iznosi 157 g/km. Gospodarski subjekt 
obrazlaže da obzirom na opisanu nadogradnju nije moguće nuditi vozilo sa u tehničkim 
specifikacijama traženim minimalnim dimenzijama, a da isto bude funkcionalno. 
Gospodarski subjekt dodatno traži i eventualnu izmjenu dimenzije vozila obzirom da 
propisane dimenzije zadovoljavaju vozila premala za opisanu nadogradnju, a da bi vozilo 
isto bilo funkcionalno.  

 
Naručitelj neće udovoljiti traženju gospodarskog subjekta budući da propisana maksimalna visina 
CO2, uz ostale tehničke odrednice, ne ograničava nuđenje tražene vrste vozila. Naručitelj također 
objašnjava da je tražena nadogradnja vozila isto izvediva u okviru propisanih dimenzija i vrste 
vozila.  
 
 
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 dio točke 30. koja je glasila:  
 
30. 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 2. kolovoza 2017. godine, do 13:00 sati. 
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Javno otvaranje ponuda održat će se 2. kolovoza 2017. godine u 13:00 sati, u prostoriji za 
sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 6-8/II,10000 
Zagreb. 
 
Novi dio točke 30. glasi:  
 
30. 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 29. kolovoza 2017. godine, do 13:00 sati. 
 
Javno otvaranje ponuda održat će se 29. kolovoza 2017. godine u 13:00 sati, u prostoriji za 
sastanke Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 6-8/II,10000 
Zagreb. 
 
 


