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KLASA:  406-01/19-01/09   
URBROJ:  535-04/5-19-16 
 
Zagreb, 14. svibnja 2019. 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: Nacrt dokumentacije) za prijenosnih računala za Državni zavod za statistiku, 
objavljenog 29. travnja 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 
(u daljnjem tekstu: EOJN RH) i na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju 
javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Središnji ured), objavljuje 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima započelo je 29. travnja 2019. 
godine, a rok za dostavu prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata bio je  do 7. svibnja 2019. 
godine.  
 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA: 
 

1. Gospodarski subjekt: 
 
"Poštovani, 
 
Vezano na Prethodno savjetovanje  sa zainteresiranim GS za nabavu  „PRIJENOSNIH RAČUNALA 
ZA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU“, evidencijski broj nabave 16/2019, imamo sljedeći prijedlog: 
 
-u tehničkoj specifikaciji se traži medij za pohranu podataka od 120 GB. Predlažemo da se specificira 
SSD od 256 GB jer se traži OEM verzija OS Windows 10, a kapacitet od samo 128 GB, iako dostatan 
za instalaciju OS-a i pripadajućih zakrpa, ostavio bi vrlo malo mjesta za instalaciju pripadajućih 
aplikacija i rad sa podacima i informacijama. Kapacitet od 256 GB bi optimizirao sve mogućnosti 
takve konfiguracije." 
 
 Naručitelj: 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. No, ako gospodarski subjekt, u svojoj 
ponudi, ponudi uređaj s medijem većim od 128 GB ista zbog navedenog razloga neće biti odbijena.  
 
Naime, ponuđeni uređaj mora zadovoljiti sve navedene minimalne uvjete iz Priloga 3. Dokumentacije 
o nabavi pod nazivom "Tehničke specifikacije, Excel tablica". Uz nužne elemente, ponuđeni uređaj 
može posjedovati i komponente boljih tehničkih karakteristika kao u ovom slučaju SSD od 256 GB. 

 
2. Gospodarski subjekt: 

 
"U objavljenom dokumentu pod nazivom Prilog 3. Tehničke specifikacije, Excel tablica, zahtjeva se 
da ponuđeni uređaj posjeduje slijedeće: 
 

Priključci 
Jedan digitalni (HDMI ili DisplayPort) video priključak, najmanje tri USB priključka, od 

toga najmanje dva USB 3.1 Tip A i najmanje jedan USB Tip C 
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Molimo pojašnjenje korisnika koja je svrha posjedovanja slijedeće funkcionalnosti: „jedan digitalni 
(HDMI ili DisplayPort)" na računalu? Ako je razlog spajanje na vanjske periferne uređaje poput 
zaslona, zanima nas da li je korisniku potrebno da uređaj posjeduje i VGA priključak koji se još uvijek 
često prakticira s obzirom da velika količina korisnika raspolaže sa zaslonima starije generacije koji 
u mnogim slučajevima ne posjeduju novije HDMI ili DisplayPort priključke dok VGA priključak 
posjeduju zasloni starije i novije generacije?" 
 
 Naručitelj: 
 
Naručitelj pojašnjava kako ponuđeni uređaj mora zadovoljiti sve navedene minimalne uvjete iz 
Priloga 3. Dokumentacije o nabavi pod nazivom "Tehničke specifikacije, Excel tablica". Uz nužne 
elemente, ponuđeni uređaj može posjedovati i druge komponente koje nisu tražene Prilogom 3. 
Dokumentacije, u ovom slučaju VGA priključak. 
 
Posjedovanje dodatnih komponenti uređaja koje nisu tražene tehničkim specifikacijama neće biti 
razlog odbijanja ponude gospodarskog subjekta.  
 

3. Gospodarski subjekt: 
 
"U objavljenom dokumentu pod nazivom Prilog 3. Tehničke specifikacije, Excel tablica, stoji slijedeći 
zahtjev: 
 
„Jamstvo proizvođača 2 (dvije) godine" 
 
Poznato je da proizvođači daju jamstvo na ispravnost uređaja od jedne ili više godina, no sukladno 
uvjetima proizvođača jamstvo ne uključuje potrošne dijelove među kojima se smatra i baterija 
prijenosnog računala. Također ne postoji jasni kriterij što znači ispravnost baterije. Da li je to stanje 
kada baterija u potpunosti nije funkcionalna ili joj je kapacitet manji u odnosnu na novo nabavljenu 
pod određenim uvjetima korištenja (određena vlaga i temperatura okoline, koje se operacije izvode 
na računalu jer različite funkcionalnosti posjeduju različitu procesorsku zahtjevnost i slično, te o tome 
ovisi potrošnja same baterije i si.) Da li će korisnik prihvatiti računalo koje posjeduje proizvođačko 
jamstvo na uređaj u trajanju od minimalno dvije ili više godina, te ujedno posjeduje jamstvo na 
bateriju u trajanju od godinu dana?" 
 
 Naručitelj: 
 
Naručitelj pojašnjava da, sukladno točki 8. Dokumentacije o nabavi pod nazivom "Tehničke 
specifikacije predmeta nabave" jamstvo proizvođača za ispravnost ponuđene opreme mora trajati 
najmanje 24 mjeseca, i mora pokrivati troškove dijagnostike kvarova, zamjenske dijelove i troškove 
rada na zamjeni pokvarenih dijelova (ili opreme u cijelosti ako tako zahtjeva), na mjestu dostave 
opreme ili u ovlaštenom servisu, bez dodatnih troškova za korisnika. Dodatno naručitelj pojašnjava 
da se jamstvo proizvođača na ispravnost ponuđene opreme odnosi na uređaj, tj. na komponente 
istoga, a ne odnosi se na bateriju.  
 

4. Gospodarski subjekt: 
 
"Molimo korisnika informaciju za koju svrhu će se koristiti ovolika količina prijenosnih računala ? Da 
li je to terenski ili uredski rad ? Ako će se prijenosna računala koristiti na terenu smatramo da bi se 
trebali raspisati određeni uvjeti otpornosti za rad na terenu kako bi se nabavila adekvatna oprema te 
time smanjila količina kvarova i potreba za servisnim intervencijama što dosta poskupljuje troškove 
ponuditelja prilikom same realizacije projekta." 
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 Naručitelj: 
 
Sukladno točki 5. Dokumentacije o nabavi pod nazivom "Opis predmeta nabave" predmet ovog 
postupka javne nabave je nabava i isporuka prijenosnih računala, temeljem iskazanih potreba 
Državnog zavoda za statistiku.  
 
Nabava prijenosnih računala za potrebe Državnog zavoda za statistiku se provodi u svrhu korištenja 
istih tijekom planiranih aktivnosti Popisa poljoprivrede 2020. godine u trajanju od 30 dana i Popisa 
stanovništva, kućanstava i stanova 2021. godine u trajanju od 10 dana, uz navedeno nabavljena 
oprema će se koristiti i za probne popise. Po završetku planiranih aktivnosti Državnog zavoda za 
statistiku najveći dio opreme će se dodijeliti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnje korištenje 
u sustavu obrazovanja. 
 
Slijedom navedenog Naručitelj smatra da nije optimalno tražiti dodatne funkcionalnosti i 
karakteristike koje se odnose na zahtjevan rad na terenu. 
 

5. Naručitelj samoinicijativno mijenja: 
 

Naručitelj samoinicijativno mijenja dijelove Dokumentacije o nabavi koji se odnose na sklapanje 
ugovora o javnoj nabavi. Naime, nakon provedenog postupka javne nabave prvo će se između 
Naručitelja i Odabranog ponuditelja sklopiti okvirni sporazum, a temeljem kojeg će Korisnik i 
Odabrani ponuditelj sklopiti ugovor o javnoj nabavi. 
 
 
 


