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KLASA: 406-01/15-03/04
URBROJ: 535-09/2-15-08

U Zagrebu, 17. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13 i
143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda), u vezi s točkom 30. Dokumentacije za
nadmetanje, KLASA:406-01/15-03/04, URBROJ:535-09/2-15-02 u otvorenom
postupku javne nabave usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i
kasko osiguranja, ev.br. 4/2015, naručitelj, Državni ured za središnju javnu nabavu,
objavljuje

DRUGO OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Temeljem zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje
Dokumentacije za nadmetanje kako slijedi:
1. Molim pojašnjenje postupka sklapanja okvirnog sporazuma s obzirom da je u
točki 39. i 40. natječajne dokumentacije definirano da će se okvirni sporazum
u kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, sklapati
sukladno čl.39.st.1. Zakona o javnoj nabavi, a ista odredba je navedena i u
čl.15. prijedloga okvirnog sporazuma. U točki 23. Dokumentacije za
nadmetanje je navedeno da će se za svako vozilo kalkulirati ponuda s
bonusom od 40%, a da će se točna premija utvrditi prilikom sklapanja
pojedinačnih ugovora (polica osiguranja), iz čega se može zaključiti da u
okvirnom sporazumu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj
nabavi niti način sklapanja okvirnog sporazuma i ugovora kako je to određeno
čl.39.st.2. Zakona o javnoj nabavi.
Naručitelj pojašnjava kako su dokumentacijom za nadmetanje i njezinim prilozima
određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi te iz dokumentacije za
nadmetanje jasno proizlazi da je okvirni sporazum obvezujući i na koji način i pod
kojim uvjetima će se sklapati ugovori o javnoj nabavi i da se ugovor o javnoj nabavi
sklapa temeljem izvornih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja okvirnog
sporazuma, a što je u skladu sa člankom 39.st.1. Zakona o javnoj nabavi. Naime, u
točki 40. i 41. Dokumentacije za nadmetanje propisan je postupak sklapanja
pojedinačnih ugovora. Također, u čl. 8. i 9. prijedloga okvirnog sporazuma koji je
Prilog VII. Dokumentacije za nadmetanje, određen je postupak sklapanja ugovora,
dok je u čl.15.st.1. prijedloga okvirnog sporazuma određena cijena te je navedeno da
osnovica za izračun i premijska stopa pa time i jedinična cijena u kunama (premija
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bez bonusa ili malusa te bez posebnog poreza) je nepromjenjiva za cijelo vrijeme
trajanja okvirnog sporazuma. Prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi temeljem
okvirnog sporazuma, a koji se može zaključiti i u obliku police osiguranja, visina
premije za svako vozilo određuje se temeljem čl.15.st.1. okvirnog sporazuma i
premijskog stupnja koji za to vozilo u tom trenutku vrijedi. Premijski stupnjevi („bonus
malus sustav“) određeni su u točki 12. tehničke specifikacije za obvezno osiguranje
od automobilske odgovornosti (Prilog I. dokumentacije za nadmetanje). Nadalje, u
točki 40. dokumentacije za nadmetanje određeno je da izvršnošću odluke o odabiru
nastaje okvirni sporazum u kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora.
Navedena odredba u skladu je sa čl. 99.st.2. Zakona o javnoj nabavi. Također u točki
39. dokumentacije za nadmetanje je određeno da s ponuditeljem čija ponuda bude
odabrana će se sklopiti okvirni sporazum na razdoblje od dvije godine, u skladu s čl.
39.st.1. Zakona o javnoj nabavi.
2. Molim pojašnjenje čl.7.st.5. prijedloga okvirnog sporazuma prema kojem se isti
smatra raskinutim danom preporučenog slanja raskida. Napominjemo da je
okvirni sporazum vrsta ugovornog odnosa koji je, kao takav, reguliran
Zakonom o obveznim odnosima, koji čl.212. određuje da otkaz ugovora mora
biti dostavljen drugoj strani. Raskid koji je poslan preporučenom pošiljkom ne
mora biti dostavljen drugoj strani te se ne može utvrditi datum dostave takvog
raskida.
Naručitelj pojašnjava kako su u čl. 7. prijedloga okvirnog sporazuma predviđeni
razlozi za raskid okvirnog sporazuma te je u stavku 5. istog članka, između ostalog,
određeno od kojeg dana izjava o raskidu proizvodi pravni učinak. Iz navedenog
nigdje ne proizlazi da naručitelj izjavu o raskidu ne dostavlja odabranom ponuditelju,
a niti da takav raskid ne mora biti dostavljen drugoj strani. Odredba članka 212.
Zakona o obveznim odnosima, a na koju se poziva gospodarski subjekt govori o
otkazu ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, te isto nije primjenjivo u
ovom slučaju.

