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KLASA: 406-01/18-03/23  
URBROJ: 535-05/1-18-16 
 
Zagreb, 10. 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: 406-01/18-03/23, URBROJ: 535-05/1-18-02, u otvorenom 
postupku javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, ev. br. 
9/2018, 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 subjekt moli izmjenu dokumentacije o nabavi u dijelu tehničke specifikacije 
vozila za Grupu 2, redni broj 2.1. Specijalno vozilo za prijevoz zatvorenika tip 2. Gospodarski 
subjekt predlaže izmjenu tehničkih odrednica u dijelu A) MOTOR na sljedeći način:  

a) Snaga vozila (KW): minimalno 140 izmijeniti u min.120 
Gospodarski subjekt navodi da snaga motora kako se predlaže će odgovarati pravilima struke 
za prijevoz zatvorenika te da je isto već učinjeno za vozila u Grupi 1. 

 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti tehničku specifikaciju za Grupu 
2, redni broj 2.1. u dijelu tražene snage vozila. 

 
 

2. Gospodarski subjekt dostavio je molbu za prihvaćanjem tehničkog rješenja u dijelu tehničkih 
specifikacija za vozilo u grupi 1, redni broj 1.1. i za vozilo u grupi 2, redni broj 2.1. na način 
da se minimalno traženo u dijelu C) Obvezna oprema vozila: Servo upravljač podesiv po 
visini i dubini može udovoljiti tehničkim rješenjem u kojemu se traženo podešavanje visine i 
dubine volana regulira po jednoj osi. Gospodarski subjekt navodi kako je na većini 
kombi/furgon vozila traženog tipa uobičajeno tehničko rješenje postavljana stupa volana pod 
kutom, a čime se jednim potezom podešava i njegova visina i dubina. 

 
Naručitelj će uvažiti tehničko rješenje koje opisuje gospodarski subjekt budući je time ispunjena 
tražena funkcionalnost podešavanja volana po visini i dubini. 
 
 

3. Gospodarski subjekt zahtjeva izmjenu dokumentacije o nabavi u dijelu tehničke specifikacije 
vozila za Grupu 5, redni broj 5.1. Osobni automobil – niža klasa. Gospodarski subjekt 
predlaže izmjenu tehničkih odrednica u dijelu A) MOTOR na sljedeći način:  

b) Snaga vozila (KW): 55-70 izmijeniti u 53-82 
Gospodarski subjekt navodi da se je u ostalim nadmetanja ovog naručitelja za potpuno identičnu 
klasu vozila dozvolilo nuđenje vozila snage do 82 kW, te da se radi razloga pristupa nadmetanju 
većem broju ponuditelja udovolji i ovom zahtjevu. 

 
Naručitelj djelomično prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te će izmijeniti tehničku specifikaciju 
za Grupu 5, redni broj 5.1. u dijelu tražene snage vozila. 
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4. Gospodarski subjekt dostavio je zamolbu za produljenjem roka za predaju ponuda za 
dodatnih 2-5 radnih dana. Gospodarski subjekt dalje navodi da uvažavajući ranije odluke 
naručitelja kojima su odbijena traženja zainteresiranih poslovnih subjekata, činjenica je kako 
bi minimalno produljeni rok za predaju ponuda uvelike pomogao da dostavljene ponude imaju 
kvalitetniji predznak s financijskog aspekta kao i u dijelu traženih tehničkih karakteristika. 
Zaključno gospodarski subjekt navodi da vođeni ključnim argumentom kako su naručitelju 
vozila nužna za adekvatno obavljanje radnih zadataka korisnika, vjeruje kako prihvaćanje 
traženog roka produljena neće utjecati na isto.   
 

Naručitelj će produljiti rok za dostavu ponuda iz razloga uvaženih zahtijeva za izmjenom tehničkih 
specifikacija vozila. 
 
 

5. Gospodarski subjekt traži očitovanje naručitelja da li se može kao tehničko rješenje prihvatiti 
plastični krov na Specijalnom vozilu za prijevoz zatvorenika Tip 1 i Tip 2 s obzirom na 
namjenu vozila i eventualnu mogućnost napada na vozilo zapaljivim sredstvima. 

 
Naručitelj se očituje da predloženo rješenje nije prihvatljivo za korisnika motornih vozila radi 
sigurnosnih razloga.  

 
 
 
 
 
 

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 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 22. kolovoza 2018. godine, do 10:00 sati. 
 
Javno otvaranje ponuda održat će se 22. kolovoza 2018. godine, u 10:00, u prostoriji za sastanke 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II,10000 Zagreb. 
 
Novi dio točke 34. mijenja se i 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 28. kolovoza 2018. godine, do 10:00 sati. 
 
Javno otvaranje ponuda održat će se 28. kolovoza 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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B) U Dokumentaciji o nabavi, u dijelu priloga: 

 

1. dio priloga 12. Tehničke specifikacije vozila, za Grupu 2. redni broj 2.1. u dijelu A. MOTOR 
koje glase: 

 

A.   MOTOR: 

a)  Vrsta: diesel  

b)  Snaga (kW): min. 140  

c)  Eu norma: Euro VI  

d)  Mjenjač: ručni 

Dio priloga 12. Tehničke specifikacije vozila, za Grupu 2, redni broj 2.1. u dijelu A. MOTOR mijenjaju 

se i sada glase: 

 

A.   MOTOR: 

a)  Vrsta: diesel  

b)  Snaga (kW): min. 120  

c)  Eu norma: Euro VI  

d)  Mjenjač: ručni 

 

 

2. mijenja se dio priloga 12. Tehničke specifikacije vozila, za Grupu 5. redni broj 5.1. u dijelu 
A. MOTOR koje glase: 

 

A.   MOTOR: 

a)  Vrsta: benzin  

b)  Snaga (kW): 55 – 70  

c)  Eu norma: Euro VI  

d)  Mjenjač: ručni 

 

Dio priloga 12. Tehničke specifikacije vozila, za Grupu 5, redni broj 5.1. u dijelu A. MOTOR mijenjaju 

se i sada glase: 

 

A.   MOTOR: 

a)  Vrsta: benzin  

b)  Snaga (kW): 55 – 82  

c)  Eu norma: Euro VI  

d)  Mjenjač: ručni 

 

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

dokumentacije o nabavi. 

 


