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KLASA: 406-01/20-03/20  

URBROJ: 535-03-02/6-20-08 

U Zagrebu, 01. prosinca 2020. godine 

 

Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), u vezi s 

točkom 37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/20-03/05, URBROJ: 535-03-02/6-20-01 u  

postupku javne nabave Nabava i isporuka pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, 

čuvanja i zbrinjavanja, evidencijski broj nabave: 7/2020, Naručitelj, Središnji državni ured za 

središnju javnu nabavu, objavljuje 

 

III.  OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI 

 

I. OBJAŠNJENJE 

Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekata, Naručitelj daje pojašnjenje i mijenja 

dokumentaciju o nabavi kako slijedi: 

1. Gospodarski subjekt navodi: 

„Također se slažemo sa gospodarskim subjektima koji traže da se produži rok za 

dostavu ponude. 

Zbog trenutne epidemiološke situacije radimo sa smanjenim brojem radnika radi 

samoizolacije, većina ljudi radi od doma i u smjenama te je nemoguća pripremiti toliku 

količinu podataka u tako kratkom vremenskom razdoblju. 

Također tražene uvjete (npr. potvrde od vulkanizera, potvrde za motocikle) jednostavno 

nije moguće dobiti jer i sve ostale firme rade smanjenim kapacitetom. 

Proljetna sezona izmjene guma za sezonu 2021 počinje poslije 15.4.2021 (to je više od 

3 mjeseca), tako da ne vidim razlog zašto ne bi mogli do sklopiti okvirne sporazume ako 

produžite rok za dostavu ponude barem do 11.01.2021. 

U slučaju da se ne produži rok za dostavu ponuda barem do 11.01.2021, mi kao 

ponuditelj nećemo biti u mogućnosti pripremiti i sudjelovati u natječaju.“ 

 

Naručitelj na temelju trećeg zahtjeva gospodarskih subjekata za produljenjem roka za dostavu 

ponuda djelomično prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta na način da je novi rok za dostavu 

ponuda 28. prosinca 2020. do 11:00 sati, a ne 11. siječnja 2021. godine kako to traži 

gospodarski subjekt te Naručitelj dalje pojašnjava kako je to maksimalan rok na koji može 

produljiti rok za dostavu ponuda iz razloga koji su ranije navedeni u prethodna dva objašnjenja 

dokumentacije o nabavi. 

  

II. IZMJENA 

1. Produljuje se rok za dostavu ponude i sukladno tome mijenja se prvi odjeljak u točki 

33. Dokumentacije o nabavi, koji glasi: 

 
„Javno otvaranje ponuda održat će se 14. prosinca 2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.“ 
 
na način da sada glasi:   
 
„Javno otvaranje ponuda održat će se 28. prosinca 2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb.“ 


