
                                           
         
PREDMET: Odgovori gospodarskom subjektu na pitanja vezana za nabavu vozila 
Evidencijski broj nabave: 1002898-05-6-180-20/04 
 
 
Pitanje: Troškovnik nije prilagođen financijskom leasingu – molimo potvrdu da Ponuditelj može uz popunjen 
troškovnik u ovom obliku priložiti i svoj obrazac Ponude za financiranje koje će imati sve sastavne dijelove 
ponude za financiranje koji se onda preslikavaju na Ugovor o financijskom leasingu ili molimo da uvažite 
predložak troškovnika u privitku. 

Odgovor: U Pozivu za dostavu ponuda pod Napomenama u obrascu troškovnika za vozilo koje se kupuje 
po modelu financijskog leasinga, jasno je naznačeno da se troškovnik može prilagoditi za uvjete 
financijskog leasinga. Ponuditelj također može priložiti svoj obrazac Ponude za financiranje kao dodatni 
dokument kojim će potkrijepiti obrasce navedene u Pozivu za dostavu ponuda. Bitno je da je u obrascu 
troškovnika navedena ukupna financijska vrijednost leasinga. Isto je naznačeno u točki 3.2. Poziva za 
dostavu ponuda. 
 

Pitanje: Da li je Naručitelj voljan dati učešće u iznosu od 20% bruto nabavne vrijednosti vozila? 
Odgovor: Naručitelj nije voljan dati učešće u iznosu od 20% bruto nabavne vrijednosti vozila. 
 

P: Prema Zakonu o leasingu u financijskom leasingu mora biti određena otkupna vrijednost vozila po isteku 
leasinga i korisnik leasinga mora izjaviti želi li koristiti pravo kupnje ili ne. Predlažemo da je to 1%, što je 
standard kod ugovora o financijskom leasingu. 

Odgovor: Kao korisnik leasinga izjavljujemo da želimo koristiti pravo kupnje vozila. Iz tog razloga smo se i 
odlučili na kupnju vozila po modelu financijski leasing umjesto operativnog. Postotak navedite u ponudi 
prema svome standardu.  
 

Pitanje: Da li Naručitelj misli ugovoriti kasko osiguranje za cijelo vrijeme trajanja leasing ugovora? 
Odgovor: Da. Smatramo to dijelom ponude za leasing. Navedite iznos kasko osiguranja u vašoj ponudi 

kako bi ponuda bila usporediva s drugima ponudama. 
 

Pitanje: Da li Naručitelj daje instrumente osiguranja plaćanja (npr. zadužnicu)? 
Odgovor: Da. One su predmet ugovaranja koje ćemo dogovoriti s odabranim ponuditeljem. 

 
Pitanje: Što Naručitelj misli pod primjenom Općih uvjeta HCK-a? Gdje su isti vidljivi i dostupni? Obzirom da 
smo financijska institucija moguće da nismo u mogućnosti prihvatiti korištenje istih.  

Odgovor: Opći uvjeti su vidljivi i dostupni na službenim stranicama HCK. Dodali smo ih i u objavu nabave 
vozila na istom mjestu gdje je i predmetna nabava.   
https://www.hck.hr/UserDocsImages/Nabava/Nabava%20osobnog%20i%20terenskog%20vozila/Op%C4
%87i%20uvjeti%20HCK.pdf 
 

Pitanje: Da li postoji mogućnost elektroničkog slanja ponude putem e maila, radi uštede i papira i vremena? 
Odgovor: Ne. Postupcima nabave je u ovom slučaju propisana dostava ponuda u zatvorenim 

omotnicama koje se šalju poštom ili dostavljaju na adresu Hrvatskog Crvenog križa kako je naznačeno u 
pozivu. 

 
Pitanje: Što Naručitelj misli pod time da može naknadno tražiti dodatne garancije za ugovorenu 
pravovremenu isporuku tražene robe, što će dodatno biti definirano ugovorom. Molimo vas informaciju o 
tome kakva vrsta garancije bi bila moguća, u kojem iznosu  i u kojem trenutku.  

Odgovor: Prema Općim uvjetima nabave roba, radova i usluga Hrvatskog Crvenog križa za svaki započeti 
dan kašnjenja isporuke ili izvršenja, HCK ima pravo zaračunati penale od 0,5 promila po danu od cjelokupne 
vrijednosti narudžbe, a maksimalno do 5% cjelokupne vrijednosti narudžbe. 

 
Pitanje: Molimo vas da produžite rok za predaju ponuda na 03.08.2020. do 14:00 sati jer je rok od objave do 
pripreme prekratak obzirom na izradu i odobrenja i Ponude. 

Odgovor: Nismo u mogućnosti produžiti rok za predaju ponuda.  
 
 
Osoba za kontakt: tajana.colakovac@hck.hr, 099/556-5656 
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