
                                                                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Urbroj: 715/11-2022 

U Komiži, 08. studenog 2022. godine 

 

   Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i NN 114/22 , dalje ZJN 2016.) i članka 9. 

i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 

101/17 i NN 144/20, dalje Pravilnik),  Javni naručitelj Nautički centar Komiža d.o.o. objavljuje: 

 

IZVJEŠĆE  

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM 

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA: 

Nautički centar Komiža d.o.o., Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, OIB: 80069446180 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 

2/2022-VV 

3. PREDMET NABAVE: 

Nabava putničkog vozila (autobusa) turističke klase putem financijskog leasinga – ponovljeni postupak 

CPV oznaka i naziv: 

66114000-2 - Usluge financijskog leasinga  

34121000-1 - Autobusi i međugradski autobus 

 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA: 

Dana 31. listopada 2022. godine Nautički centar Komiža d.o.o. (Naručitelj) objavio je u Elektroničkom 

oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) i na svojoj internetskoj stranici Nacrt dokumentacije o nabavi 

predmetne robe koji sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije (troškovnik), kriterije za kvalitativni 

odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora. 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA: 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 07. studenog 2022. godine. 

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK: 

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O GOSPODARSKOM 

SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zaprimljeni su prijedlozi i primjedbe gospodarskih subjekata niže 

navedeni prema redosljedu datuma zaprimanja; 

 

 



 

 

ZAHTJEV GS br. 1.  zaprimljen dana 04.11.2022. godine 

 

„Temeljem objavljenog savjetovanja u otvorenom postupka javne nabave velike vrijednosti: Nabava putničkog 

vozila (autobusa) turističke klase putem financijskog leasinga, evidencijski broj nabave: 2/2022- VV (ponovljen 

postupak) molimo Naručitelja za pojašnjenje i izmjenu sljedećih točaka: 

 

U točki 2.7. (rok isporuke predmeta nabave) Naručitelj između ostalog traži i "cjelokupnu tehničku 

dokumentaciju vozila na hrvatskom jeziku - upute za održavanje vozila kako bi vozilo uredno funkcioniralo za 

vrijeme jamstvenog roka". Molimo Naručitelja za pojašnjenje dali se ovdje podrazumijevaju upute za  rad tj. 

upute za rukovanje vozila u kojem su propisane upute za korištenje autobusa. Ukoliko ne molimo  za dodatno 

pojašnjenje koja dokumentacija se traži.“ 

 

ODGOVOR I POJAŠNJENJE NARUČITELJA na zahtjev GS 1. pitanje 1.  

objavljen putem EOJN dana 07.11.2022. g 

 

Naručitelj potvrđuje da se pod točkom 2.7. Dokumentacije o nabavi (dalje; DON) podrazumijeva da se pod 

pojmom upute za održavanje vozila podrazumijevaju upute za rad tj. upute za rukovanje vozilom. 

 

------ 

„U točki 4.3.3.Naručitelj traži dostavu prospekata, kataloga, tehničkih listova ili na drugi način da je ponuđena 

roba sukladna zahtjevu Naručitelja. Dodatno može se dostaviti  izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika 

ili izjavu ponuditelja ili ovlaštenog distributera ili uvoznika kojom se potvrđuju navodi iz tehničke specifikacije 

a koji nisu razvidni iz kataloga. Molimo naručitelja za pojašnjenje da li u traženoj izjavi trebaju biti navedene 

sve stavke tehničke specifikacije koje nisu razvidne iz dostavljenih prospekata, kataloga ili sl. ili je dovoljno da 

se izjavom potvrdi da su navodi iz tehničke specifikacije točni.“ 

 

ODGOVOR I POJAŠNJENJE NARUČITELJA na zahtjev GS 1. pitanje 2. 

objavljen putem EOJN dana 07.11.2022. g 

 

Ukoliko Ponuditelj nije putem prospekta, kataloga, tehničkih listova ili na drugi način u mogućnosti dokazati 

sukladnost tehničkih karakteristika ponuđenog vozila  zahtjevima Naručitelja, Naručitelj daje Ponuditelju 

mogućnost dostave izjave proizvodača ili ovlaštenog zastupnika ili izjave ponuditelja ili ovlaštenog 

distributera ili uvoznika kojom se potvrđuju navodi  iz tehničke specifikacije Naručitelja. 

 

U tom slučaju, Ponuditelj prilaže navedenu izjavu na način da ista sadrži detaljan opis svih stavki iz tehničke 

specifikacije Naručitelja koje Ponuditelj nije u mogućnosti na dokaziv način dostaviti putem prospekta, 

kataloga, tehničkih listova ili na drugi način. Slijedom navedenog, predmetnu izjavu nije moguće dostaviti u 

općoj formi kojom se samo  kumulativno potvrđuje sukladnost svih stavki iz tehničke specifikacije. 

 

------ 

„U tehničkoj specifikaciji Naručitelj između ostalog traži i: " zvučnike iznad svakog sjedala". Molimo 

naručitelja da prihvati i izvedbu zvučnika iznad svakog dvosjeda.“ 

 

ODGOVOR I POJAŠNJENJE NARUČITELJA na zahtjev GS 1. pitanje 3. 

objavljen putem EOJN dana 07.11.2022. g 

 

Naručitelj prihvaća prijedlog GS na način da se u tehničkoj specifikaciji – Prilog 2. DON pod stavkom „zvučnik 

iznad svakog sjedala“  navede detaljan opis „zvučnik iznad svakog dvosjeda“ 

 

 

 



 

 

 

„U tehničkoj specifikaciji Naručitelj između ostalog traži i: " senzor dima". Molimo Naručitelja da potvrdi da se 

ovdje podrazumijeva senzor dima u prostoru WC-a.“ 

 

ODGOVOR I POJAŠNJENJE NARUČITELJA na zahtjev GS 1. pitanje 4. 

objavljen putem EOJN dana 07.11.2022. g 

 

Naručitelj prihvaća prijedlog GS na način da se u tehničkoj specifikaciji – Prilog 2. DON pod stavkom „senzor dima“ 

navede detaljan opis „senzor dima u prostoru WC-a“ 

 

ZAHTJEV GS br. 2.  zaprimljen dana 07.11.2022. godine 

„U točki 8.6 natječajne dokumentacije naručitelj između ostalog traži i sljedeće:" Ukoliko se vozilo ne može 

popraviti (totalna šteta), pojedinačni ugovor o financijskom leasingu za predmetni objekt leasinga               se raskida, 

a za zamjensko vozilo iste kategorije sklopiti će se novi pojedinačni ugovor pod identičnim uvjetima kao 

pojedinačni ugovor koji je raskinut, u roku ne dužem od 15 dana od dana dostave obrasca". Ljubazno molimo 

Naručitelja za pojašnjenje što se podrazumijeva pod zamjenskim vozilom iste kategorije (da li identično ili slično 

vozilo, dali novo ili rabljeno vozilo, koje vrijednosti itd.). 

Nadalje molimo za pojašnjenje što se podrazumijeva pod identičnim uvjetima kao pojedinačni ugovor.“ 

 

 

ODGOVOR I POJAŠNJENJE NARUČITELJA na zahtjev GS 2.  

objavljen putem EOJN dana 07.11.2022. g 

 

Naručitelj prihvaća primjedbu i zahtjev GS 2. o izmjeni točke. 8. 6. stavak 6. dokumentacije o nabavi (dalje; 

DON)  na način da isti sada glasi: Ukoliko se vozilo ne može popraviti (totalna šteta), pojedinačni ugovor o 

financijskom leasingu za predmetni objekt leasinga               se raskida.  

 

Slijedom navedenog, ponuditelj nema obvezu osiguranja zamjenskog vozila niti sklapanja novog ugovora s 

Naručiteljem te se stoga u cijelosti briše sljedeći navod  iz točke 8.6. stavak 6. DON., citiramo: 

„a za zamjensko vozilo iste kategorije sklopiti će se novi pojedinačni ugovor pod identičnim uvjetima kao 

pojedinačni ugovor koji je raskinut, u roku ne dužem od 15 dana od dana dostave obrasca".  

       

 

 

 NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA d.o.o. 

 

       STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 

 


