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PREDMET: zahtjev za izmjenom vezanom za dokumentaciju javne nabave 

 GORIVA u otvorenom postupku javne nabave  
                     objavljene pod brojem 2013/S 002-0105377 
 
 

Temeljem članka 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11., 83/13., 
143/13. ) javni naručitelj daje slijedeći odgovor: 
 

ZAHTJEV ZA IZMJENOM: 
  

Uvidom u  dokumentaciju za javno nadmetanje-nabava goriva za motorna vozila na 
benzinskim postajama, Objava u EOJN od 02.01.2014., predlažemo odgovarajuće 
izmjene/dopune u dokumentaciji.  
     JAMSTVA : ( točka 36.), Prijedlog Ugovora 
  1.      Za uredno ispunjenje Ugovora -  Prijedlog : briše se iz dok. za JN i iz Prijedloga 
ugovora 
   
            Obrazloženje  : 

Goriva se isporučuju u maloprodaji (na benzinskim postajama ponuditelja) u 
vozila naručitelja, uz mogućnost kartičnog plaćanja, bez obveze plaćanja kod isporuke, te 
smo mišljenja  da je i rizik sigurnosti isporuke i kvalitete za naručitelja minimalan, 
odnosno nije potrebno zahtijevati dodatna jamstva  koja predstavljaju i odgovarajući 
trošak ponuditelju. 

Predlažemo da tržišni pokazatelji i reference za pojedinog ponuditelja budu značajni 
element procjene pouzdanosti isporuka i kvalitete.  

Predlagatelj izmjene/dopune dokumentacije za nadmetanje, za isporuke u 
maloprodaji ( na benzinskim postajama), sukladno odlukama Uprave i propisanoj 
poslovnoj politici NIJE u mogućnosti izdavati jamstva za uredno izvršenje ugovora. 

  
              2.   Prijedlog Ugovora : čl.3.  

               Predlažemo da se briše stavak : „ U slučaju da izvršitelj radi preuređenja ili 
zatvaranja benzinske postaje ........ 

Obrazloženje : sukladno tehničkoj ili tehnološkoj zastarjelosti, odnosno 
odgovarajućoj zakonskoj regulativi sve BP-e podložne su rekonstrukcijama, obnovi 
etc. S obzirom na široku mrežu BP-a na području RH uvijek postoji mogućnost 
alternativne opskrbe na pojedinom području. 

   
           
             
  



  
 
 
 

 
ODGOVOR: 

 
Naručitelj prihvaća  predložene izmjene te će izmijeniti Dokumentaciju za nadmetanje 

na način da će brisati stavku 36.  Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva 36.1. Jamstvo za uredno 
ispunjenje ugovora, uvažavajući obrazloženje gospodarskog subjekta. 

Naručitelj prihvaća i predloženu izmjenu vezanu uz sadržaj Ugovora o javnoj nabavi 
robe broj 07/13 brisanjem stavka 4. članka 3. i izmjenom članka 5. koji sada glasi: 

„Članak 5. 
Na sve odnose koji nisu uređeni ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o 

obveznim odnosima i propisi koji uređuju kakvoću i promet naftnih derivata u Republici 
Hrvatskoj.“ 
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