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Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N.120/16) 

Strojarska i prometna škola Varaždin objavljuje 

 

 

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I 

PRIJEDLOZIMA 

 

Predmet nabave: Nabava novog teretnog motornog vozila kompletno 

opremljenog u punoj funkcionalnosti za potrebe autoškole Strojarske i 

prometne škole u Varaždinu.   

 

Evidencijski broj nabave:  Ev. br. 3/18 

 

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem 

prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga 

velike vrijednosti, Strojarska i prometna škola Varaždin je na elektroničkom 

oglasniku javne nabave dana 11. srpnja 2018. godine objavila prijedlog 

dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, 

kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir 

ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od 

pet radnih dana od dana objave. 

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim 

subjektima Strojarska i prometna škola Varaždin je zaprimila prijedloge na 

objavljenu dokumentaciju o javnoj nabavi o kojima se očituje kako slijedi: 

 

PRIJEDLOG:  

U dijelu dokumentacije 2. Opis predmeta nabave točka 2. Tehnička specifikacija 

predmeta nabave i pod pozicijom Uvjeti isporuke i Rok početka i završetka 

isporuke robe traženi je rok isporuke do 120 dana od potpisivanja ugovora. S 

obzirom na trenutnu situaciju na europskom tržištu proizvodnje kamiona 



primjereniji rok isporuke bi bio 150 dana od potpisivanja ugovora pa molimo da  

isti izmijenite u dokumentaciji. 

 

OBJAŠNJENJE: 

Prijedlog se ne prihvaća. 

Prema Zaključku o davanju suglasnosti za pokretanje javne nabave vozila C 

kategorije za potrebe autoškole donesenom 25. travnja 2018. godine i uputama od 

strane Osnivača  Strojarske i prometne škole u Varaždinu (Varaždinska županija)  

koji u velikom dijelu financira ovu javnu nabavu, rok isporuke nabave novog 

teretnog motornog vozila  do 120 dana od potpisivanja ugovora ostaje na snazi, 

jer se financijska sredstva za predmet nabave osigurana za 2018. godinu moraju 

utrošiti do kraja 2018.  godine. 

 

PRIJEDLOG: 

U dijelu dokumentacije 5. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora stoji da je naručitelj 

dužan izvršiti preostalu isplatu u roku od 60 dana od preuzimanja vozila. U 

poslovanju kupoprodaje teretnih vozila uobičajeno je plaćanje istih prije isporuke 

pa predlažem, ukoliko je moguće, da se rok plaćanja skrati. 

 

OBJAŠNJENJE: 

Prijedlog se ne prihvaća. 

Prema uputama Osnivača Strojarske i prometne škole u Varaždinu (Varaždinska 

županija) ostaje na snazi rok za preostalu isplatu do 60 dana od preuzimanja vozila 

uz napomenu da ponuditelj mora izdati račun najkasnije s datumom 31. prosinca 

2018. godine. 

 

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi ovo Izvješće objavit će se 

na internetskoj stranici Naručitelja. 

 

S poštovanjem, 

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 

 


