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URBROJ: 535-03-01/3-22-54 
 

Zagreb, 04. travnja 2022. godine 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), 
naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastavno na Nacrt dokumentacije 
o nabavi (u daljnjem tekstu: Dokumentacija) računala i računalne opreme, objavljene u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
 
 
 
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 3/2022 
 
Opis predmeta nabave: 
Predmet nabave su računala i računalna oprema te u svemu sukladno tehničkim 
specifikacijama i ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi. 
 
CPV oznaka i naziv: 30200000-1 Računarska oprema i potrepštine 

30230000-0 Računalna oprema 
   30213100-6 Prenosiva računala 
 
Datum objave prethodnog savjetovanja: 25. ožujka 2022. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 1. travnja 2022. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom trajanja savjetovanja nije održan sastanak s 
predstavnicima zainteresiranih gospodarskih subjekata. 
 
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, 
Naručitelj je zaprimio sljedeće komentare, primjedbe i prijedloge:  
 
 
1. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

 
"U sklopu Dokumentacije o nabavi pod točkom 23. Način određivanja cijene ponude piše: 
„Cijena ponude nije promjenjiva. “U svjetlu trenutnih globalnih okolnosti, rastuće stope 
inflacije (rasta cijena energenata, metala, usjeva, prehrambenih proizvoda itd.) ne 
možemo ne istaknuti kako je rast i promjenjivost cijene itekako izražena i na ICT tržištu. 
Posljedica je to izravnog utjecaja rastućih troškova, nestašice pojedinih komponenti, 
pojačane potražnje, duljeg vremena isporuke i poremećaja u lancima opskrbe. Rat u 
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Ukrajini novi je značajni parametar koji utječe na rast ulaznih cijena računala i računalne 
opreme denominirane u američkim dolarima ($/USD). Za ilustraciju, srednji devizni tečaj 
Hrvatske narodne banke za USD/HRK utvrđen na dan 29.3.2022. (1$ = 6,860864 HRK) 
veći je za 3,35% u odnosu na tečaj za USD/HRK utvrđen na dan 23.2.2022 (1$ = 6,638261 
HRK). 
 
Situacija u Ukrajini je i dalje neizvjesna kao i posljedično daljnje kretanje tečaja. Stoga 
predlažemo naručitelju izmjenu Dokumentacije o nabavi na način da njezin sastavni dio, 
kao što je bio 2018. godine, bude raspis primjene valutne klauzule kojim bi bila moguća 
promjena jediničnih i ukupnih cijena iz troškovnika kada se srednji tečaj američkog dolara 
(USD) u kunama (HRK), promijeni za 3 (tri) ili više posto, na više ili na manje (+/- 3%), u 
odnosu na srednji tečaj američkog dolara (USD) u kunama (HRK) na dan podnošenja 
ponude i koja promjena traje najmanje 30 (trideset) dana uzastopce." 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će na odgovarajući način promijeniti 
Dokumentaciju o nabavi s time da će se odrediti da je promjena cijene ako se srednji tečaj 
američkog dolara promjeni za 5% (pet), na više ili na manje (+/- 5%). 
 
 

2. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 

„Sukladno objavljenoj Dokumentaciji o nabavi, Grupa 1: Osobna računala (PC), prilog 9. 
Tehničke specifikacije - Grupa 1, za stavke PC1, PC2 i PC3 u dostavljenom listu 
minimalnih tehničkih funkcionalnosti stoji sljedeće: 
 

Zvučni podsustav 
Integrirani HD zvuk, audio izlaz 3,5 mm, ulaz za mikrofon 3,5 

mm,  
integrirani zvučnik  

Hoće li Naručitelj prihvatiti računala koja umjesto „audio izlaz 3,5 mm, ulaz za mikrofon 
3,5 mm“ imaju tražene audio priključke izvedene kao „1x audio izlaz/ulaz 3.5mm 
kombinirani priključak“?“ 
 

 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će na odgovarajući način promijeniti 
Dokumentaciju o nabavi na način da će predloženu izmjenu dodati u tehničke specifikacije kao 
prihvatljivo. 
 
 

3. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
"Sukladno objavljenoj dokumentaciji o nabavi, Grupa 1: Osobna računala (PC), prilog 9. 
Tehničke specifikacije – Grupa 1, za stavke PC1, PC2 i PC3 u dostavljenom listu 
minimalnih tehničkih funkcionalnosti stoji sljedeće: 

 

Čitač kartica 
Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu ili jednakovrijednom, 

integriran u računalo ili tipkovnicu odgovarajući upravljački program 
za ponuđeni operativni sustav 

 
Hoće li Naručitelj uz propisane čitače prihvatiti i vanjski USB čitač pametnih kartica?" 
 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te ostaje pri svom zahtjevu da čitač  
kartica bude integriran ili u računalo ili u tipkovnicu. 
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4. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
"Sukladno objavljenoj dokumentaciji o nabavi, Grupa 2: Sve u jedan računala (All-In-One) 
računala, prilog 10. Tehničke specifikacije - Grupa 2, za stavke ALL1 i ALL2 u 
dostavljenom listu minimalnih tehničkih funkcionalnosti stoji sljedeće: 
 

Čitač 
kartica 

Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu ili jednakovrijednom, integriran 
u računalo ili tipkovnicu odgovarajući upravljački program za ponuđeni 

operativni sustav 

 
Hoće li Naručitelj uz propisane čitače prihvatiti i vanjski USB čitač pametnih kartica?" 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te ostaje pri svom zahtjevu da čitač  
kartica bude integriran ili u računalo ili u tipkovnicu. 
 
 

5. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
"Sukladno objavljenoj dokumentaciji o nabavi, Grupa 1: Osobna računala (PC), prilog 9. 
Tehničke specifikacije - Grupa 1, za stavku PC3 u dostavljenom listu minimalnih tehničkih 
funkcionalnosti stoji sljedeće: 
 

Napajanje 
400 W (220 V, izmjenično 50 Hz), iskoristivost 85%, integrirano u 

kućište 

 
S obzirom da se kod grafičkog sustava dozvoljava nuđenje samostalne grafičke kartice, 
smatramo da nema potrebe da računalo posjeduje vrlo jako napajanje od 400W. Hoće li 
Naručitelj dozvoliti nuđenje tower računala s napajanjem od 300W? Na taj način 
omogućilo bi se nuđenje jačih desktop tower računala te ne bi bilo potrebe nuditi znatno 
jače radne stanice za koje smatramo da su neprimjerene za predmetnu nabavu." 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će na odgovarajući način promijeniti 
Dokumentaciju o nabavi. 
 

6. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
"U nacrtu dokumentacije, u prilogu 9. Tehničke specifikacije za Grupu 1., za stavku 
osobno računalo PCI traži se da računalo raspolaže sa „Slobodnim utorom za proširenje: 
Najmanje jedan M.2". 
 
Kako se radi o računalu u micro izvedbi kućišta s donekle ograničenom modularnošću i 
zbog „ograničenih" dimenzija konstrukcijskom manjku prostora za ugradnju više različitih 
utora za proširenje (a kod predmetnog računala se već u prethodnoj stavci „Medij za 
pohranu podataka" zahtjeva postojanje M.2 utora koji se koristi sa SSD 500 GB medijem), 
molimo Naručitelja da kao opciju slobodnog utora za proširenje razmotri prihvaćanje 2.5" 
SATA III utora. 
Stoga predlažemo da minimalni zahtjev tog dijela dokumentacije bude kako slijedi: " 
 

Slobodni utori za proširenje Najmanje jedan M.2 ili 2.5" SATA III 

 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će na odgovarajući način promijeniti 
Dokumentaciju o nabavi. 
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7. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
"U nacrtu dokumentacije, u prilogu 13. Tehničke specifikacije - Grupa 5., za stavku 
prijenosnog računala NBPS traži se zaslon dijagonale 15.6". 
 
Da li Naručitelj može prilagoditi tehničke specifikacije kako bi se dopustilo nuđenje 
prijenosnog računala veličine zaslona dijagonale 16" (40,64 cm)?" 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te ostaje pri svom zahtjevu da 
dijagonala prijenosnog računala bude najviše 15,6“. 
 
 

8. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
"U nacrtu dokumentacije, u prilogu 11. Tehničke specifikacije - Grupa 3, za stavku 
prijenosno računalo NB1 traži se računalo najveće dopuštene mase s ugrađenom 
baterijom do 1.6 Kg. 
 
Da li Naručitelj može prilagoditi tehničke specifikacije kako bi se dopustilo nuđenje 
prijenosnog računala mase do 1.65 kg?" 

 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će na odgovarajući način promijeniti 
Dokumentaciju o nabavu. 
 
 

9. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
"U nacrtu dokumentacije, u prilog 11. Tehničke specifikacije - Grupa 3., za stavku 
prijenosno računalo NB2 traži se da baterija računala ima minimalno 50WHr. 
 
Da li Naručitelj može prilagoditi tehničke specifikacije kako bi se dopustilo nuđenje 
prijenosnog računala koje dolazi s baterijom kapaciteta 48 WHr?" 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će na odgovarajući način promijeniti 
Dokumentaciju o nabavu. 
 
 

10. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
"U nacrtu dokumentacije, u prilog 11. Tehničke specifikacije - Grupa 3., za stavku 
prijenosno računalo NB2+PS traži se zaslon dijagonale 15.6". 
 
Da li Naručitelj može prilagoditi tehničke specifikacije kako bi se dopustilo nuđenje 
prijenosnog računala veličine zaslona dijagonale 16" (40,64 cm)?" 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te ostaje pri svom zahtjevu da 
dijagonala prijenosnog računala bude najviše 15,6“. 
 
 
 
 


