
1 
 

                  

 

 

 

 

 

Urbroj: 383/06-2022 

Komiža, 27. lipnja 2022. godine 

 

 

ODGOVOR, DODATNE INFORMACIJE, OBJAŠENJA ILI IZMJENE U SVEZI S 

DOKUMENTACIJOM O NABAVI ZA PREDMET  

NABAVA PUTNIČKOG VOZILA (AUTOBUS) TURISTIČKE KLASE  

PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti 

Evidencijski broj nabave: 2/2022-MV 

 

 

 

 

       ZAHTJEV GS br. 1.  zaprimljen dana 23. lipnja 2022. godine, citiramo: 

 
„Nastavno na objavljeni natječaj molimo vas da kao jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za 

otklanjanje nedostataka prihvatite i zadužnicu. Ishođenje bankovnih jamstava iznimno je skupo te 

se trošak iste uračunava u ponudu Naručitelju. Obzirom da su Ponuditelji financijske institucije 

novčani polog također uzrokuje gubitke kamatnog prihoda zbog dužeg pologa novca te se isto 

uračunavaju u ponudu. Zadužnice Naručitelju obzirom na djelatnost Ponuditelja daju jednaku 

sigurnost u slučaju naplate, a troškovi ovjere iste su mali, te bitno ne utječu na iznos ponude.“ 

 

ODGOVOR NARUČITELJA na zahtjev GS pod brojem 1. 

 

Naručitelj prihvaća zahtjev za izmjenu DON u dijelu definiranih instrumenata osiguranja točnije  

u svezi jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.  

 

U skladu s gore navedenim Naručitelj je izvršio  1. izmjenu Dokumentacije o nabavi na način da su 

crvenom bojom označene  dopune / izmjene Dokumentacije o nabavi.   

1. Izmjenu Dokumentacije o nabavi Naručitelj omogućava dostupnom svim zainteresiranim 

gospodarskim subjektima putem EOJN sustava te ista stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ostali dijelovi Dokumentacije o nabavi ostaju neizmjenjeni. 
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      ZAHTJEV GS br. 2.  zaprimljen dana 24. lipnja 2022. godine, citiramo: 

 

„Temeljem svih kalkulacija koje smo izvršili vezano za predmetno javno nadmetanje neće biti 

moguće uklopiti se u procijenjenu vrijednost nabave od 1.6 mil kn tj. unutar praga nabave male 

vrijednosti. Kako bi bili u mogućnosti dati prihvatljivu ponudu molimo za povećanje procijenjene 

vrijednosti nabave na iznos od KN 1.720.000,000,00 kn bez PDV-a.“ 

 

      ZAHTJEV GS br. 3.  zaprimljen dana 24. lipnja 2022. godine, citiramo: 

 

„Temeljem svih kalkulacija koje smo izvršili vezano za predmetno javno nadmetanje neće biti 

moguće uklopiti se u procijenjenu vrijednost nabave od 1.6 mil kn tj. unutar praga nabave male 

vrijednosti. Kako bi bili u mogućnosti dati prihvatljivu ponudu molimo za povećanje procijenjene 

vrijednosti nabave na iznos od  1.870.000 KN  protuvrijednost u Eur bez PDV-a.“ 

 

 

ODGOVOR NARUČITELJA na zahtjev GS pod brojem 2. i pod brojem 3. 

 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog izmjene procijenjene vrijednosti predmeta nabave s obzirom da 

je ovaj postupak javne nabave pod Ev. brojem 2/2022 MV objavljen u skladu sa Planom nabave  

Naručitelja slijedom čega je Dokumentacija o nabavi Naručitelja u cijelosti usklađena sa 

propozicijama postupaka javne nabave male vrijednosti. 

 

 

STRUČNO POVJERENSTVO  

ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 

 


