
                                           
 
PREDMET: Odgovori gospodarskom subjektu na pitanja vezana za nabavu vozila – drugi odgovor i 
dopuna odgovorima od 28. srpnja 2020. 
Evidencijski broj nabave: 1002898-05-6-180-20/04 
 

Zagreb, 29. srpnja 2020. 
 
 
Nastavno na odgovore gospodarskom subjektu koje smo dali 28. srpnja 2020. dostavljamo dopunjene 
odgovore slijedom novih pitanja gospodarskih subjekata kako slijedi: 
 
Pitanje: Obzirom da Naručitelj ugovara financijski leasing učešće u iznosu PDV-a standard je iz razloga 
što financiranje putem financijskog leasinga bez učešća se smatra kreditiranjem, za što leasing kuće 
nisu ovlaštene niti im je u djelatnosti. Molimo Naručitelja da uzme u obzir učešće u iznosu od 20%. 

Odgovor: Kako je u Pozivu za dostavu ponuda navedeno, Ponuditelj je u svojoj ponudi obvezan dostaviti 
sve uvjete koji ulaze u financiranje vozila putem financijskog leasinga uključujući učešće od 20% ako je 
to standard. U tom slučaju Ponuditelj mora učešće navesti u svojoj ponudi kao obvezatan uvjet i iznos 
učešća uključiti u ukupan iznos ponude ovisno o obliku tog učešća.  

 
Pitanje: Financijski leasing prema Zakonu o leasingu znači da je Primatelj leasinga dužan voditi brigu o 
predmet leasinga, osiguranju i održavanju i isto ne može biti predmet financijske ponude za uslugu 
financijskog leasinga. Kasko je obavezan za ugovaranje kod usluga leasinga jer se na taj način vodi briga 
o predmetu leasinga u slučaju šteta ili krađe, a Primatelju leasinga i Davatelju leasinga daje sigurnost 
u slučaju nastupanja bilokakvog štetnog događaja. Da kasko nije ugovoren Primatelj leasinga bi morao 
sam snositi troškove npr. krađe ili totalne štete prema Davatelju leasinga.  

Odgovor: Kako smo već ranije odgovorili, kasko osiguranje trebate navesti u vašoj ponudi kao obvezatan 
uvjet koji se smatra dijelom ponude. Ako se ugovara izvan predmeta ove nabave odnosno s drugog tvrtkom 
koja nije davatelj financijskog leasinga, onda taj iznos ne ulazi u ukupan iznos ponude. Međutim, 
ponavljamo mora se navesti u ponudi kao obvezatan uvjet ali se ne mora izražavati kao fiskalni iznos koji 
ulazi u ukupan iznos ponude. 

 
Pitanje: Molimo Naručitelja da još jednom uzme u obzir produženje roka predaje ponude 03.08.2020. 

Odgovor: Slijedom ponovljenih zahtjeva više gospodarskih subjekata za produženjem roka za predaju 
ponude, rok za predaju ponude produljujemo do 3.08.2020. do 12 h. Slijedom navedenoga napravljena je 
izmjena u Pozivu za dostavu ponuda koji objavljujemo na stranici www.hck.hr istodobno s objavom 
odgovora na pitanja gospodarskih subjekata.  
 

 
 
 
Osoba za kontakt: tajana.colakovac@hck.hr, 099/556-5656 
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