AUTO PROMET SISAK d.o.o.
Zagrebačka 19, HR -44000 Sisak
Tel. +385 44 526 350 Fax. +385 44 526 360
E-mail: uprava@auto-promet-sisak.hr

www.auto-promet-sisak.hr
Sisak, 20.travanj 2018.
Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju
i analizi tržišta (Nar.nov.br. 101/17) javni naručitelj AUTO PROMET SISAK d.o.o., kao ovlaštenik u
položaju središnjeg tijela za javnu nabavu, nakon obavljenog prethodnog savjetovanja sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima na nacrt Dokumentacije za nadmetanje objavljuje:

IZVJEŠĆE
o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
1. Naziv i OIB Naručitelja: Auto promet Sisak d.o.o., Zagrebačka 19, 44000 Sisak, OIB:71445870691
2. Evidencijski broj nabave: EVNJ 04/18
3. Predmet nabave: nabava autobusa za pružanje usluge javnog prijevoza po grupama
4. Datum početka prethodnog savjetovanja: 12.travanj 2018.godine
5. Datum završetka prethodnog savjetovanja: 19.travanj 2018.godine
6. Navod da li je tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Naručitelj nije održao sastanak
tijekom savjetovanja.
7. Tekst primjedbe ili prijedloga: Tijekom provedbe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima, svoje primjedbe i prijedloge zainteresirani gospodarski subjekti dostavili su
putem EOJN RH. Nastavno na zaprimljeno, javni naručitelj navodi primjedbe i prijedloge gospodarskih
subjekata te daje odgovore kako slijedi:

Naručitelj prihvaća prijedlog i predmet nabave dijeli na 4 grupe.
GRUPA

NAZIV

Grupa 1

AUTOBUS M3 RAZRED I (s pratećom opremom i edukacijom)

Grupa 2

AUTOBUS M3 RAZRED II (s pratećom opremom i edukacijom)

Grupa 3

POLUNISKOPODNI GRADSKI AUTOBUS M3, RAZRED I (s pratećom opremom i edukacijom)

Grupa 4

AUTOBUS M3, RAZRED II (s pratećom opremom i edukacijom)
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2. Naručitelj prihvaća rok isporuke od maksimalno 180 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

3. Prijedlog se djelomično prihvaća. Odbija se promjena bodovanja. Naša je procjena da je snaga
motora koju najviše bodujemo optimalna za nas po omjeru snage , težine i potrošnje.
Prihvaća se prijedlog bodovanja na način da se slijedeći razred uveća za 1 ccm.

4. Prijedlog se djelomično prihvaća. Odbija se promjena bodovanja. Odbija se promjena raspona snage
motora, jer je postavljena minimalna snaga od koje ne možemo odstupiti. Naša je procjena da je snaga
motora koju najviše bodujemo optimalna za nas po omjeru snage, težine i potrošnje.
Prihvaća se prijedlog bodovanja na način da se slijedeći razred uveća za 1 kW.
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5. Prijedlog se djelomično prihvaća. Odbija se promjena bodovanja. Naša je procjena da je radna
zapremina motora koju najviše bodujemo optimalna za nas po omjeru snage, težine i potrošnje.
Prihvaća se prijedlog bodovanja na način da se slijedeći razred uveća za 1 ccm.

6. Prijedlog se djelomično prihvaća. Odbija se promjena bodovanja. Naša je procjena da je snaga
motora koju najviše bodujemo optimalna za nas po omjeru snage, težine i potrošnje.
Prihvaća se prijedlog bodovanja na način da se slijedeći razred uveća za 1 kW.

7.Redovni servis vozila mora se održavati na lokaciji naručitelja , a utrošeni rad i materijal naručitelj
fakturira dobavljaču. Hrvatski Leskovac nije na području prometovanja naručitelja.
Naručitelj dodatno pojašnjava da prihvaća udaljenost do 60 km za osiguranje pokretne i nepokretne
servisne mreže od sjedišta naručitelja .
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8. Odbija se ograničenje kilometraže. Zbog nemogućnosti predviđanja godišnje kilometraže koje će
autobus prijeći.

9. Odbija se promjena visine vozila. Povećanje visine vozila otežalo bi prometovanje autobusa, koji su
predmet nabave, na određenim linijama.

10. Odbija se skraćenje minimalnog osovinskog razmaka. Duži osovinski razmak omogućava bolju
stabilnost vozila i udobniju vožnju za putnike.

11. Odbija se smanjenje širine vrata. Smanjena širina vrata otežava ulaz slabije pokretnim osobama i
osobama s prtljagom.

12. Traženi zahtjev omogućava da vozač može u svom prostoru regulirati temperaturu neovisno od
temperature u putničkom prostoru, a time i osigurati si bolje temperaturne uvjete.

13. Odbija se smanjenje snage klima uređaja. Slabiji uređaj ima lošije karakteristike.

14. Prihvaća se i zračno ovješeno sjedalo s potporom za kralježnicu.
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15. Prihvaćamo.

16.Prihvaćamo i više dijagnostičkih uređaja za različite sustave u autobusu. Licenca za dostavljenu
dijagnostičku opremu treba biti besplatna za vrijeme trajanja garantnog roka.

17. Odbija se izvedba krovnog otvora bez sigurnosnog stakla. Sigurnosno staklo doprinosi sigurnosti
putnika.

18. Odbija se promjena visine vozila . Povećanje visine vozila otežalo bi prometovanje autobusa , koji
su predmet nabave, na određenim linijama.

19. Odbija se skraćenje minimalnog osovinskog razmaka. Duži osovinski razmak omogućava bolju
stabilnost vozila i udobniju vožnju za putnike.

20. Odbija se smanjenje širine vrata. Smanjena širina vrata otežava ulaz slabije pokretnim osobama i
osobama s prtljagom.
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21. Traženi zahtjev omogućava da vozač može u svom prostoru regulirati temperaturu neovisno od
temperature u putničkom prostoru, a time i osigurati si bolje temperaturne uvjete.

22. Odbija se smanjenje snage klima uređaja. Slabiji uređaj ima lošije karakteristike. Iskustvo
naručitelja pokazalo je da je snaga klima uređaja od 14 kW minimum za osiguranje tražene
temperature tijekom ljetnih mjeseci.

23. . Prihvaća se i zračno ovješeno sjedalo s potporom za kralježnicu.

24. Prihvaćamo i više dijagnostičkih uređaja za različite sustave u autobusu. Licenca za dostavljenu
dijagnostičku opremu treba biti besplatna za vrijeme trajanja garantnog roka.

25. Odbija se izvedba krovnog otvora bez sigurnosnog stakla. Sigurnosno staklo doprinosi sigurnosti
putnika.
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26. Odbija se skraćenje minimalnog osovinskog razmaka . Duži osovinski razmak omogućava bolju
stabilnost vozila i udobniju vožnju za putnike.
27. Prihvaća se .
28. Ne prihvaća se prednja osovina s krutim ovjesom. Neovisni ovjes je sigurniji i udobniji.
29. Ne prihvaća se smanjenje broja stajaćih mjesta zbog smanjenja kapaciteta prijevoza.
30. Ne prihvaća se smanjenje kapaciteta rezervoara goriva jer koristimo internu pumpu za gorivo.
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31. Ne prihvaćaju se halogena svjetla za pokazivače smjera jer je LED izvedba jeftinija za održavanje i
smanjuje potrošnju goriva .
32. Ne prihvaća se radio bez komandi na volanu. Komande na volanu omogućavaju vozaču sigurnije
rukovanje uređajem .
33. Odbija se promjena visine vozila . Povećanje visine vozila otežalo bi prometovanje autobusa , koji
su predmet nabave, na određenim linijama.
34. Naručitelj prihvaća najveću dopuštenu masu do 19.500 kg.
35. Ne prihvaćamo izvedbu s upravljačkim tipkama za vrata desno od vozača, jer tipke s lijeve strane
olakšavaju vozaču rad.
36. Ne prihvaćamo izvedbu s upravljačkim tipkama za vrata desno od vozača, jer tipke s lijeve strane
olakšavaju vozaču rad.
37. Ne prihvaćamo vrata bez ostakljenja.

38. Ne prihvaćamo smanjenje broja sjedala zbog smanjene ekonomičnosti .
39. Ne prihvaćamo jednostruko staklo zbog smanjene sigurnosti. Dvostruko staklo osigurava bolju
izolaciju i veću sigurnost.
40. Ne prihvaćamo električno upravljive krovne otvore zbog veće cijene, podložnosti kvarenju i većim
troškovima održavanja.
41. Ne prihvaćamo zbog većih troškova održavanja.
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1. Naručitelj prihvaća rok isporuke od maksimalno 180 dana od dana izvršnosti odluke o
odabiru.

2. Naručitelj ne prihvaća izmjenu bodovanja .
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3. Besplatni servis podrazumijeva održavanje vozila sukladno servisnim listama proizvođača
prema kilometraži ili proteku vremena. Dnevno održavanje vozila je trošak Naručitelja.

4. Naručitelj pod pojmom Masa vozila 7.000 kg, podrazumijeva minimalnu najveću dopuštenu
masu vozila.

5. Naručitelj prihvaća isporuku vozila s minimalno 53 sjedala za putnike te prihvaća isporuku
vozila s brojem stajaćih mjesta prema standardu proizvođača.

6. Prihvaća se prijedlog i tekst će se uskladiti s čl.268 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

STRUČNO POVJERENSTVO

