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Evidencijski broj nabave: 33-19-1

OBJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
za provedbu (otvorenog) postupka jednostavne nabave robe osobnog vozila (1 komad)

Split, listopad 2019. godine

Muzeji Ivana Meštrovića, OIB: 49483564012, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split

Klasa: 510-01/19/14
Urbroj: 099-19-5
Split, 24. listopada 2019.

Na temelju Zahtjeva gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjem poziva
na dostavu ponuda, sukladno točki 29. Poziva na dostavu ponuda, Muzeji Ivana Meštrovića,
Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split, Republika Hrvatska, OIB: 49483564012 (u daljnjem
tekstu: Naručitelj) u postupku jednostavne nabave s namjerom zaključenja ugovora o
jednostavnoj nabavi, evidencijski broj nabave: 33-19-1, predmet nabave: osobno vozilo (1
komad), ovim putem dostavljaju Objašnjenje poziva na dostavu ponuda.
Naručitelj je dana 24. listopada 2019. godine zaprimio zahtjev gospodarskog subjekta za
objašnjenje Poziva na dostavu ponuda; konkretno pojašnjenje Priloga III. Poziva na dostavu
ponuda u kojem se navode tehničke specifikacije vozila na stranici 13, točka a) Tehničke
karakteristike, 12. stavka, a koja se odnosi na najveću duljinu prtljažnog prostora (preklopljena stražnja
i prednja sjedala) min. 2600.

Od Naručitelja se traži pojašnjenje od koje do koje točke se treba mjeriti te se postavlja pitanje
postoji li automobil kod kojeg je moguće preklopiti sjedalo vozača.

ODGOVOR:
Naručitelju je potrebna ukupna unutrašnja duljina vozila; dakle, prostor se mjeri od stražnjih
svjetala automobila do upravljača („volana“). Jasno, isto ne treba Naručitelju zbog strane na
kojoj je smješteno sjedalo vozača, već suvozača.
Dakle, Naručitelju nije bitno da se preklopi sjedalo vozača, već preklapanje sjedala suvozača i
to zbog prijevoza stvari. Naručitelj mora znati kolika je ukupna duljina prostora osobnog vozila
koje se nabavlja, kada se preklope stražnja sjedala i sjedalo suvozača.

Ovlašteni predstavnik Naručitelja:
Meri Berticioli Mihaljević

Nabava osobnog vozila (1 kom)
2

