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Predmet: Očitovanje na zahtjev za izmjenama te dodatnim informacijama i pojašnjenjima dokumentacije za
javno nadmetanje

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o javnoj nabavi, (N. N. 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka
USRH), u Otvorenom postupku javne nabave vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti,
evidencijskog broja EV-MV-3/2015, naručitelj dana 10. ožujka 2015. godine zaprima e-mail zainteresiranog
gospodarskog subjekta sa Zamolbom za izmjenu dokumentacije, odnosno očitovanje na slijedeće:

Zamolba za izmjenama te dodatnim informacijama i pojašnjenjima dokumentacije za javno nadmetanje
Poštovani,
Ovim putem sukladno odredbama članka 31. Zakona o javnoj nabavi te temeljem točke 6.18.3. Dokumentacije
za javno nadmetanje (dalje: DZN), predlažemo izmjene, odnosno pojašnjenja odredbi DZN-a kako slijedi:
1. Točka 2.3. količina, opseg i predmet nabave je u tablici iz predmetne točke gdje se navodi “Plug in hibridno
vozilo 4X4” u navedenoj kilometraži kontradiktorna sa tablicom koja se nalazi na stranici 24 “Obrazc II
troškovnik” gdje se navodi PLUG IN sa 203.000 km
Predlaže se izmijeniti “Obrazac II troškovnik” na način da se u istom navođenje kilometraže uskladi sa
odredbama točke 2.3. DZN-a
2. Točka 6.6. DZN-a predviđa obveze održavanja i servisiranja vozila, te postupanje i penalizaciju na slučaj da se
ne ispuni nešto od predviđenoga u predmetnoj točki, iako sam DZN ne predviđa takve troškove kao nešto što bi
bilo uključeno u cijenu ponude.
Predlaže se izmijeniti točku 6.6. DZN-a na način da se 3., 4., 5., 6., i 7., odjeljak iste brišu.
3. Točka 6.11.2. DZN-a propisuje potrebna jamstva, a prema istoj proizlazi da bi se jamstvo trebalo odnositi in a
obveze održavanja i servisiranja vozila, iako sam DZN ne predviđa takve troškove kao nešto sto bi bilo uključeno
u cijenu ponude.
Predlaže se izmijeniti točku 6.11.2 DZN-a na način da iz iste bude razvidno da se jamstvo ne odnosi na
osiguranje obveze održavanja i servisiranja u rokovima in a način kako to predviđaju dijelovi točke 6.6 DZN-a za
koje se u točki 2. ovog pismena predlaže njihovo izbacivanje.
S poštovanjem

• Odgovor naručitelja na zahtjev gospodarskog subjekta za izmjenu dokumentacije

1. Zamolba se uvažava.
Obrazloženje: Pri sastavljanju troškovnika došlo je do tehničke pogreške, te je kilometraža iz točke 2.3.
kilometraža koja treba biti navedena u troškovniku.
2. Zamolba se uvažava.
Obrazloženje: U DZN-u traži se samo predviđeni plan za održavanje i servisiranje vozila, a kako sukladno
troškovniku taj trošak nije tražen u cijeni ponude, navedena zamolba se uvažava.
3. Zamolba se uvažava.
Obrazloženje: U DZN-u traži se samo predviđeni plan za održavanje i servisiranje vozila, a kako sukladno
troškovniku taj trošak nije tražen u cijeni ponude, navedena zamolba se uvažava.
S poštovanjem,

Naručitelj:

Javna ustanova "Park prirode Telašćica"

