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URBROJ: 535-04/3-19-23 
 
Zagreb, 5. lipnja 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 javnu nabavu tableta, ormarića za tablete, prijenosnih 
računala i projektora za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, objavljenog 14. svibnja 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 14. svibnja 2019. 
godine, a rok za dostavu prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata bio je do 21. svibnja 
2019. godine. 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA: 
 

Grupa pitanja vezano uz ispravke Dokumentacije 
 

1. Gospodarski subjekt: 
 
"U t. 4. DON-a - Podaci o postupku javne nabave - dva puta navedena je Grupa 3 
4. Podaci o postupku javne nabave - Procijenjena vrijednost po grupama: 
Grupa 1 - Tableti 124.000.000,00 kn bez PDV-a 
Grupa 2 - Ormarići za tablete 6.000.000,00 kn bez PDV-a 
Grupa 3 - Prijenosna računala 4.600.000,00 kn bez PDV-a 
Grupa 3 - Projektori 15.000.000,00 kn bez PDV-a" 

 
Naručitelj: 

 
Naručitelj prihvaća prijedlog i mijenja Dokumentaciju o nabavi pod točkom 4. u dijelu "Grupa 3 - 
Projektori 15.000.000,00 kn bez PDV-a" na način da glasi "Grupa 4 - Projektori 15.000.000,00 kn 
bez PDV-a". 
 
2. Gospodarski subjekt: 
 
 

"Na stranici 6 dokumentacije o nabavi navodi se da je ponuditelj dužan ponuditi proizvod s 
jamstvom za ispravnost ponuđene opreme (garancija) u minimalnom trajanju kako je definiran. 
Ujedno se u nekim prilozima dokumentacije o nabavi pod nazivom "podaci za dodjelu bodova 
temeljem kriterija kvalitete" navode trajanja jamstva u godinama, dok se u drugim navode 
trajanja jamstva u mjesecima. Molimo naručitelja da ujednači zahtjeve kojima opisuje minimalne 
zahtjeve za trajanjem jamstva na ispravnost." 

 
Naručitelj: 

 

Naručitelj prihvaća prijedlog te će uskladiti mjeru za trajanje jamstva. 
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Grupa pitanja vezano uz sposobnosti ponuditelja 
 
3. Gospodarski subjekt: 

 
"U t. 11.1. Osnove za isključenja gospodarskog subjekta, navedena je starost dostavljenog 
APD-a (radi se o Izjavama o nekažnjavanju) 
11.1 Osnove za isključenja gospodarskog subjekta 
Navedene izjave ne smiju biti starije od 3 (tri) mjeseca od početka postupka javne nabave. 
Naš prijedlog traženja izmjene je sljedeći: 
U točki 11.1. Dokumentacije o nabavi koja se odnosi na dokazivanje nekažnjavanja kao razloga 
za isključenje gospodarskog subjekta naveli ste da Ponuditelj prilikom dostave ažuriranih 
popratnih dokumenata treba dostaviti Izjave koje ne smiju biti starije od 3 (tri) mjeseca od 
početka postupka javne nabave. 
Predlažemo izmijeniti Dokumentaciju o nabavi da se ista uskladi sa odredbom članka 20. stavka 
9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine" 
broj: 65/17 - dalje u tekstu: Pravilnik) na način da prihvatite dokaze iz članka 265. stavka 2. 
Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) koji su stariji od dana otvaranja ponuda, 
a čiji podaci su važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju 
te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Odredba članka 20. stavka 9. Pravilnika o 
dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine" broj: 65/17; u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) se ne odnosi na Izjave o nekažnjavanju. 
Članak 20. stavak 9. Pravilnika se odnosi na dokaze iz članka 265. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi 
("Narodne novine“ broj 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 2016) među kojim dokazima su propisani: 
izvadak iz kaznene evidencije ili dr., potvrda porezne uprave ili dr., odnosno izvadak iz sudskog 
registra ili dr., dok je izjava o nekažnjavanju propisana člankom 265. ali stavkom 2. ZJN 2016.  
 
Isto tako, vezano za drugi dio prijedloga gospodarskog subjekta, naručitelj napominje da je člankom 
20. stavkom 9. Pravilnika propisano da je ažurirani popratni dokument svaki dokument u kojem su 
sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te 
dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Stoga naručitelj smatra da nema potrebe 
isto propisivati i u Dokumentaciji o nabavi. 
 
4. Gospodarski subjekt: 
 

"Financijska i tehnička sposobnost ponuditelja. 
Smatramo neuobičajenim provođenje postupka nabave opreme u vrijednosti gotovo 150 
milijuna kuna plus PDV, pod slijedećim okolnostima: 
Ne traži se minimalni godišnji promet gospodarskog subjekta 
Ne traži se iskustvo u isporuci iste i slične opreme u vrijednosti barem 20-30% procijenjene 
vrijednosti nabave. 
Ne traži se raspolaganje niti jednom stručnom osobom za izvršenje ugovora, ni jednim 
tehničarem, ni jednim serviserom..... 
Ne traži se bankovno jamstvo za dobro izvršenje ugovora već zadužnica 
Na traži se bankovno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku već zadužnica 
Uvjeti nadmetanja su trenutno postavljeni na način da ugovor može sklopiti jednostavno 
trgovačko društvo ili trgovačko društvo s temeljnim kapitalom od 5.000 kn, odnosno tvrtka bez 
zaposlenih čije se zadužnice u praksi ne mogu naplatiti jer se nemaju iz čega naplatiti. 
Smatramo da provođenje ovako velike i bitne nabave zaslužuje ozbiljnije kriterije tehničke i 
financijske sposobnosti, te instrumente financijske sigurnosti koji će osigurati kvalitetno i 
pravovremeno izvođenje cjelokupne nabave." 
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Naručitelj: 
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta u dijelu jamstava te će u Dokumentaciji tražiti 
isključivo bankovno jamstvo u dijelu ispunjenja ugovora, odnosno umjesto zadužnice ili bjanko 
zadužnice tražiti će se bankovna garancija kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Dodatno, 
Naručitelj će propisati rok za povrat jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku 30 dana nakon 
obostrano utvrđenog ispunjenja ugovora u dijelu isporuke ugovorene robe. 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta u dijelu koji se odnosi na propisivanje uvjeta 
tehničke i stručne sposobnosti. Naime, radi se o fakultativnim uvjetima koje naručitelj može i ne mora 
tražiti. U konkretnom slučaju tražen je uvjet financijske sposobnosti koja se dokazuje bankovnim 
obrascem BON-2/SOL-2 ili drugim odgovarajućim dokumentom, kojim ponuditelj dokazuje da mu 
račun u posljednjih 6 mjeseci nije bio u blokadi duže od 7 dana u kontinuitetu, odnosno ne više od 
10 dana sveukupno za navedeno razdoblje, čime se dokazuje da ponuditelj ima stabilno financijsko 
poslovanje. Ujedno naručitelj smatra da nije potrebno tražiti dodatan uvjet tehničke i stručne 
sposobnosti budući da je prihvatio prijedlog subjekta u dijelu kojim traži dostavu jamstva u obliku 
bankarske garancije te smatra da se time u dovoljnoj mjeri osigurao da će odabrani ponuditelj uredno 
izvršiti ugovor.  
 
5. Gospodarski subjekt: 
 

Na stranici 14. dokumentacije o nabavi stoji da je za Grupe 1, 3 i 4 potrebno dostaviti Izjavu 
proizvođača ponuđene opreme ili ovlaštenog predstavnika/zastupnika proizvođača iz koje je 
vidljivo postojanje servisa u najmanje četiri grada u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. Predlažemo 
da se isto traži i za Grupu 2. ili da se barem pojasni zašto Naručitelj smatra da to nije potrebno. 
Dokumentacijom o nabavi za Grupu 1, Grupu 3 i Grupu 4, potrebno je dostaviti dokaz o trajanju 
ponuđenog jamstva koji može biti katalog ili izjavu o jamstvu proizvođača ponuđene opreme ili 
ovlaštenog predstavnika/zastupnika proizvođača, dok se za Grupu 2 uz navedeno dozvoljava i 
izjavu o jamstvu ponuditelja. 
Predlažemo da se isto traži i za Grupu 2. ili da se barem pojasni zašto Naručitelj smatra da to 
nije potrebno. 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta obzirom da je istraživanjem tržišta utvrđeno 
da ormarići za tablete koji se nabavljaju u Grupi 2 nabavljaju od proizvođača koji su većinom izvan 
zemalja EU ili će se proizvoditi posebno za ovaj postupak nabave. Stoga smatramo da bi zahtjev za 
osiguranje ovlaštenih servisa značajno ograničio tržišno natjecanje. 

Nadalje, iz istog razloga, za Grupu 2 osim Izjave o jamstvenom roku proizvođača ili ovlaštenog 
predstavnika/zastupnika proizvođača naručitelj će prihvatiti i Izjavu o jamstvenom roku ponuditelja. 
 
6. Gospodarski subjekt: 
 

"Da li je potrebno da ponuditelj posjeduje određeni poslovni odnos s traženim servisnim centrima 
ili je samo dovoljno dokazati njihovo postojanje na području traženih gradova? S obzirom na 
obvezu popravka opreme od strane Izvršitelja ugovora, da li navedeni servisni centri imaju ulogu 
zaprimanja robe, te samim time trebaju biti izvršioci ugovora?" 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne traži posebni poslovni odnos obzirom da svaki ovlašteni servis može osigurati popravak 
tijekom jamstvenog roka, bez obzira na poslovni odnos s ponuditeljem. 
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7. Gospodarski subjekt: 
 

"Molimo Naručitelja da u dokumentaciji o nabavi definira od kojeg trenutka teče rok isporuke. Iz 
dokumentacije o nabavi nije jasno da li rok isporuke teče od ispostave cjelokupne narudžbe, 
pojedinačne narudžbe po lokaciji, od potpisa ugovora, finalizacije i potvrde image-a,..." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj objašnjava da se rok isporuke računa od trenutka potpisa ugovora obje ugovorne strane, 
te će se navedeno propisati u Dokumentaciji o nabavi. 
 

Grupa pitanja vezano uz rok isporuke (pitanje 8.-12.) 
 
8. Gospodarski subjekt:  

 
"U dokumentaciji o nabavi pod točkom 10. se navodi slijedeće: 
10. Rok isporuke 
Za svaku pojedinu grupu odabrani ponuditelj dužan je isporučiti robu koja je predmet nabave, 
najkasnije u roku isporuke, kako je navedeno u sljedećoj tablici: 

 

Grupa ROK ISPORUKE [dan] 

Grupa 2 – Ormarić za tablet 45 dana 

 

Predlažemo izmjenu: 
 

Grupa ROK ISPORUKE [dan] 

Grupa 2 – Ormarić za tablet 90 dana 

 
Razlog: Ormarići za tablete i prijenosna računala nisu roba široke potrošnje te je traženu količinu 
gotovo nemoguće proizvesti u roku od 45 dana. Radi se o robi velikih dimenzija i fizički je 
nemoguće istovremeno ili u tako kratkom roku od 45 dana proizvesti i skladištiti svih 1.250 
komada. Predlažemo povećanje roka isporuke za Grupu 2 na 90 dana. Smatramo da bi vrlo 
kratak rok isporuke od 45 dana  imao učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih 
subjekata što je protivno Zakonu o javnoj nabavi." 
 
Odgovor je dan nakon pitanja broj 12. 

 
9. Gospodarski subjekt: 
 

"Također predlažemo da se za Grupu 3 - Prijenosa računala; produlji rok isporuke sa 45 na 60 
dana." 
 
Odgovor je dan nakon pitanja broj 12. 
 

10. Gospodarski subjekt: 
 

"Zbog velike količine opreme koja se nabavlja, predlažemo da minimalno vrijeme isporuke na 
lokacije škola od dana potpisivanja ugovora bude 60 dana." 
 
Odgovor je dan nakon pitanja broj 12. 
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11. Gospodarski subjekt: 
 

Predlažemo da se rok isporuke definira na najmanje 100 dana bez obzira na način isporuke do 
adrese krajnjeg korisnika jer postojeći zahtjev od 45 dana nije realan s obzirom na količinu 
opreme koju je potrebno isporučiti i lokacije proizvođača odnosno njihovih proizvođačkih pogona 
koji u pravilu nisu u Republici Hrvatskoj. 
 
Odgovor je dan nakon pitanja broj 12. 
 

12. Gospodarski subjekt: 
 

"Poštovani, 
 
U nacrtu Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave tableta, ormarića za 
tablete, prijenosnih računala i projektora za ministarstvo znanosti i obrazovanja u točki 10. 
Dokumentacije o nabavi naveli ste zahtjev od 45 dana kao rok za isporuku. 
 
Ovim putem vas molimo za produženje roka na 100 dana jer za toliko veliku količina uređaja 
treba vrijeme i za proizvodnju i za dostavu do krajnjeg korisnika. 
 
Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju." 

 
Naručitelj: 

 
Odgovori i pojašnjenja na upite pod rednim brojevima 8. – 12.: 
 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Shodno tome mijenja se tablica u 
točki 10. Dokumentacije na način da se za sve grupe predmeta nabave rok isporuke od 45 dana 
produljuje na rok isporuke do 60 dana. 
 

Ostale primjedbe i pitanja za sve grupe nabave 
 

 

13. Gospodarski subjekt: 
 
"Predlažemo da se predmet nabave u Grupi 1 podijeli u više grupa nabave (npr. prema mjestu 
isporuke) sukladno članku 204. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) kako bi se omogućilo 
nuđenje opreme i proizvođačima koji ne mogu osigurati svih 91.641 komada tableta u kratkom 
roku, odnosno malim i srednjim gospodarskim subjektima koji raspolažu ograničenim 
materijalnim i financijskim sredstvima." 
 
Odgovor je dan nakon pitanja broj 14. 

 
14. Gospodarski subjekt: 
 

"U t. 6. DON-a - Oznaka i opis grupa predmeta nabave 

Predmet nabave podijeljen je na 4 (četiri) grupe, kako slijedi: 
Grupa 1 - Tablet Grupa 2 - Ormarić za tablet Grupa 3 - Prijenosno računalo Grupa 4 - Projektor 
Sukladno članku 204. stavku 3. ZJN 2016 ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili 
sve grupe predmeta nabave. 
Naš prijedlog je sljedeći: Kako se nigdje ne spominje za koji uzrasnu dob ili razrede osnovnih ili 
srednjih škola učenika se planira nabava Tablet računala, mišljenja smo da bi svakako na to 
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trebalo obratiti pažnju te Grupu 1 podijeliti na više grupa po tehničkoj specifikaciji sukladno 
uzrasnoj dobi učenika. 
Također predlažemo da se Grupa 1 podijeli na više grupa po regijama i iz razloga distribucije 
velike količine uređaja u roku od 45 dana, te mogućnost ponuditeljima, a i Naručitelju da dobije 
različite modele uređaja koji zadovoljavaju tražene tehničke karakteristike, a time ujedno se 
omogućuje i kvalitetnije tržišno natjecanje." 

 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i smatra da nema potrebe za podjelu uređaja 
na više različitih modela, obzirom da isti imaju za jedinstvenu namjenu: za prikaz nastavnih 
multimedijalnih i interaktivnih sadržaja, kao i korištenja aplikacija sličnih zahtjevnosti, te interneta 
kroz web preglednike. Iz tog razloga definirana je jedinstvena tehnička specifikacija tableta, 
optimalna za sve razredne skupine osnovne škole i za cjelokupni teritorij Republike Hrvatske. 
 
15. Gospodarski subjekt: 
 

"Rok popravka od 30 dana od dana zaprimanja robe na popravak/servis smatramo 
neadekvatnim jer će uzrokovati dulje vremenske periode unutar kojih će učenik/učenica biti bez 
sredstva za rad (vrijeme slanja opreme, popravka, preuzimanja). Predlažemo da se 
dokumentacija o nabavi u tom dijelu izmjeni na način da se propiše rok popravka od primjerice 
najviše 5 radnih dana, što nije problem ispuniti mnogim renomiranim proizvođačima i 
gospodarskim subjektima koji zapošljavaju IT tehničare i pružaju usluge popravka i održavanja 
informatičke opreme tim više što je propisano dostavljanje zamjenskog uređaja u slučaju kada 
se kvar ne može otkloniti u propisanom roku." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti Dokumentaciju na 

način da rok za popravak bude 15 dana od dana zaprimanja robe na popravak/servis. 

16. Gospodarski subjekt: 
 

"Iz dokumentacije iščitavamo da će škole ili roditelji sami dostavljati opremu u servisni centar koji 
se nalazi u jednom od četiri grada. To smatramo neadekvatnim jer će uzrokovati dodatne troškove 
slanja i preuzimanja opreme, i stavilo bi u neravnopravan položaj sve škole/roditelje koji se ne 
nalaze u jednom od četiri grada gdje postoje ovlašteni servisi (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek). 
Usluga on-site servisa, odnosno usluga preuzimanja pokvarene i vraćanja popravljene opreme, 
je uobičajena u Republici Hrvatskoj pa ne vidimo razlog zbog čega se takva usluga ne propisuje, 
a postoji niz tvrtki koje takvu uslugu pružaju. Predlažemo da ugovorni izvršitelj bude odgovoran 
za preuzimanje i vraćanje opreme u servisnoj intervenciji, bez obzira na lokaciju." 

 
Naručitelj: 
 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te smatra navedeno optimalnim i u skladu 

s potrebama korisnika. 

17. Gospodarski subjekt: 
 

"Istovrsni kvarovi na isporučenim proizvodima u opsegu većem od 10% (deset posto). 
Molimo Naručitelja da preciznije definira što znači zamjena cijele linije. Da li se misli na zamjenu 
cjelokupne količine uređaja isporučenih u sklopu ugovora? 
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Smatramo daje zahtjev previše rigorozan, odnosno ne uvažava kvalitetu usluge popravka. 
Naime, ako ponuditelj primjerice popravi uređaj u roku 10 dana, umjesto 30 dana, vrijeme u 
kojem bi krajnji korisnik bio bez sredstva za rad je tri put kraće, i moguće je tolerirati znatno veći 
broj kvarova. Predlažemo da se rok popravka skrati sukladno prijedlogu u točki 4., a postotak 
mogućih istovrsnih kvarova poveća." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 

Vezano uz opseg istovrsnih kvarova naručitelj ostaje pri svom zahtjevu da opseg istovrsnih kvarova 
ne bude veći od 10%. Naručitelj dodatno pojašnjava da je točkom 8. Dokumentacije naveo kako se 
misli na istovrsne kvarove na isporučenim proizvodima u opsegu većem od 10% (deset posto) od 
ukupno isporučene robe u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke robe. Na zahtjev 
korisnika, odabrani ponuditelj se obvezuje zamijeniti cijelu liniju proizvodnje na kojoj je uočen 
navedeni opseg greške, pojašnjavajući da istovrstan kvar u navedenom opsegu upućuje na pojavu 
serijske greške prilikom proizvodnje.  

Nadalje, vezano uz rok popravka neispravnih uređaja, naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog 
subjekta i smanjuje rok popravka s 30 (trideset) na 15 (petnaest) dana kako je i navedeno u odgovoru 
na 15. upit.  

 

18. Gospodarski subjekt: 
 

"Datum isporuke robe je definiran na način koji ne osigurava jasan i nedvosmislen rok isporuke 
i ujedno stavlja u neravnopravan položaj tvrtke u Republici Hrvatskoj koje zapošljavaju ljude koji 
sami vrše dostavu opreme. Citat iz točke 10: 
 

„Danom isporuke robe smatrat će se datum za primanja robe od strane korisnika na lokaciji iz 

Priloga 14 u slučaju da odabrani ponuditelj samostalno dostavlja robu dok za slučaj da odabrani 

ponuditelj isporuku vrši putem neke od poštanskih ili dostavnih službi kao dan isporuke smatrat će se 

datum slanja robe od strane odabranog ponuditelja odnosno datum kad je poštanska ili dostavna 

služba zaprimila robu za isporuku od odabranog ponuditelja." 

Kako je trenutno definirano, Izvršitelj može robu predati dostavnoj službi iz npr. Kine unutar 45 
dana od narudžbe, nakon čega ista može putovati nepoznat broj mjeseci, bez da se to smatra 
kašnjenjem isporuke. Molimo Naručitelja da definira rok isporuke opreme na jasan i 
nedvosmislen i usporediv način, tako da se propiše broj dana za isporuku na krajnje lokacije, 
bez obzira na način dostave. Također smatramo da je potrebno da se svaka isporuka (točan 
termin) dogovori s odgovornom osobom na lokaciji škole, kako je inače uobičajeno u sličnim 
isporukama." 
 
Naručitelj: 

 

Naručitelj djelomično prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te je odredio da se rok isporuke 
računa od obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi a da će se danom isporuke robe smatrati 
datum zaprimanja robe od strane korisnika na lokaciji iz Priloga 15 - 18 Dokumentacije (mjesta 
isporuke robe) ovisno o grupi predmeta nabave. Primitak robe će se utvrditi zapisnikom o 
primopredaji koji će potpisivati isporučitelj i ovlaštena osoba korisnika. Obrazac Zapisnika o 
primopredaji robe definirat će se tijekom izrade i usuglašavanja teksta okvirnog sporazuma, odnosno 
ugovora. 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 

Izvješće o prethodnom savjetovanju 

 

Stranica 8 od 18 

19. Gospodarski subjekt: 
 

"Plaćanje 
Molimo Naručitelja da dodatno pojasni/potvrdi da rok plaćanja počinje teći od ispostave računa 
za svaku pojedinu isporuku, tj, da nije uvjet isporuka sve opreme na sve lokacije za izdavanje 
zbirnog računa." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta obzirom da se radi o velikoj, ali rokovima 
ograničenoj isporuci s točnim (nepromjenjivim) količinama predmeta nabave. Rok isporuke do 60 
dana definiran za svaku grupu predmeta nabave ne opravdava sukcesivno plaćanje obzirom da je 
planirana jednokratna isporuka robe za svaku pojedinu lokaciju iz priloga 15. – 18. Dokumentacije, 
ovisno o kojoj grupi predmeta nabave se radi. 

20. Gospodarski subjekt: 
 

"Ugovorna kazna za kašnjenje u isporuci 
Molimo Naručitelja da dokumentacijom o nabavi jasno definira da li se ugovorna kazna za 
kašnjenje u isporuci računa na neisporučeni iznos opreme ili na cjelokupni iznos opreme." 

 
Naručitelj: 

 

Naručitelj objašnjava da će se ugovorna kazna za kašnjenje u isporuci obračunati na neisporučeni 
iznos opreme, a ne na cjelokupni iznos opreme. Naručitelj napominje da je u točki 35. 
Dokumentacije jasno propisano da će se u slučaju kašnjenja u isporuci platiti ugovorna kazna u 
iznosu od 0,25% od vrijednosti robe u zakašnjenju (s PDV-om), za svaki dan kašnjenja do urednog 
izvršenja. 
 

21. Gospodarski subjekt: 
 

"Molimo Naručitelja da u sklopu dokumentacije za nadmetanje objavi nacrt okvirnog 
sporazuma." 

 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te napominje da će se okvirni sporazum 
sklapati sukladno uvjetima Dokumentacije, a posebno su u točkama 30., 31. i 32. Dokumentacije 
navedeni uvjeti sklapanja okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi. 

22. Gospodarski subjekt: 
 

"U dokumentaciji o nabavi, na stranici 5, točka 5. Opis predmeta nabave, stoji da za stavke u 
kojim se navodi određeni element/komponenta ili jednakovrijedno, naručitelj neće odbiti ponudu 
gospodarskog subjekta koji u svojoj ponudi na zadovoljavajući način dokaže da rješenje koje 
nudi na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve i uvjete u dokumentaciji. 
Nastavno na navedeno molimo naručitelja da za svaku stavku gdje je dozvoljeno nuditi 
jednakovrijednu komponentu jednoznačno i nedvosmisleno definira minimalne zahtjeve 
jednakovrijednosti sukladno članku 210. stavak 3. ZJN 2016." 

  
Naručitelj: 

 
Naručitelj napominje da je Kriterije jednakovrijednosti dodatno definirao u točki 8. Dokumentacije. 
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23. Gospodarski subjekt: 
 
"U dokumentaciji o nabavi na stranici 6, točka 7. Količina predmeta nabave stoji da je količina 
predmeta nabave iskazana u troškovniku "točna". Ujedno na stranici 29. dokumentacije za 
nadmetanje u točci 31. Uvjeti okvirnog sporazuma koji se ne mogu mijenjati prilikom sklapanja 
pojedinačnog ugovora o javnoj nabavi se ne navodi da je količina jedan od kriterija koje se ne 
mogu mijenjati prilikom sklapanja pojedinačnog ugovora. Predlažemo da se i propisana količina 
opreme navedena u troškovnicima navede kao nepromjenjiva." 

  
Naručitelj: 

 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će navedeno propisati u Dokumentaciji o 
nabavi.  
 

24. Gospodarski subjekt: 
 
"Na stranici 7. dokumentacije o nabavi stoji: „Sva oprema mora biti u skladu s odredbama 
Zakona o zaštiti na radu i drugih pripadajućih propisa". Molimo naručitelja da točno definira na 
kojim poslovima i u kojoj radnoj okolini će se koristiti predmetna oprema, te koje točno propise 
ista mora zadovoljavati." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj pojašnjava da se oprema nabavlja u svrhu kako je navedeno u točki 5. Dokumentacije o 
nabavi, dakle za korištenje škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova, te ista treba biti sukladna 
propisanoj tehničkoj specifikaciji. Radi izbjegavanja nejasnoća Naručitelj u cijelosti briše navedenu 
odredbu iz Dokumentacije no napominje da je jasno da i bez takve odredbe roba koja se isporučuje 
mora udovoljavati svim zakonskim preduvjetima za stavljanje ponuđene robe na tržište.  

 
25. Gospodarski subjekt: 

 
"Da li je naručitelj predvidio promjenjivost ugovorne cijene zbog velikog financijskog iznosa 
same nabave i proizvodnje opreme van područja RH, te vezanja iste uz tečaj USD-a? Navedeno 
uključuje neke od nabava veće količine IT opreme provedene od strane SDUSJN." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj nije predvidio promjenjivost ugovorene cijene, a slijedom uvjeta Dokumentacije kojom je 

predviđena jednokratna isporuka robe u relativno kratkom roku i s točnim količinama predmeta 

nabave za svaku grupu nabave. 

 

Grupa pitanja vezano uz Grupu 1 
 

26. Gospodarski subjekt: 
 

"Zadržavanje SSD diska nije moguće kod Tableta (SSD memorija se u pravilu ne može odvojiti 
od uređaja) pa molimo da se jasno naznači da se navedena opcija odnosi samo na prijenosno 
računalo." 
 
Naručitelj: 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta a nakon dodatnih usuglašavanja s korisnikom, 
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u potpunosti će maknuti zahtjev za uklanjanje SDD-diska prije servisa, za sve uređaje, uključujući 
tablete iz Grupe 1 i prijenosna računala iz Grupe 3 predmeta nabave. 

Dodatno, u Dokumentaciju će se dodati zahtjev da se u svim postupcima servisiranja ili održavanja 

opreme od strane svih uključenih moraju poštivati pozitivni pravni propisi vezani uz zaštitu osobnih 

podataka što će se dodatno detaljno razraditi u okvirnom sporazumu i ugovoru. 

27. Gospodarski subjekt: 
 
"Molimo Naručitelja da potvrdi kako se uvjeti otpornosti na pad odnose i na tipkovnicu koja se 
može ponuditi kao opcija." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj pojašnjava da se uvjeti otpornosti na pad odnose samo na tablet uređaj. 

28. Gospodarski subjekt: 
 

"Grupa 1 - Tablet, tehničke karakteristike, stavka Operativni sustav 
Molimo Naručitelja da kod svih operativnih sustava navede verziju kao što je navedena kod 
Androida, ili da pojasni zašto se samo kod Androida traži određena verzija operativnog sustava." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će u Tehničkim specifikacijama 

za Grupu 1 – Tablet, u stupcu "Element/komponenta", pod stavkom "Operativni sustav" navesti 

minimalnu verziju za svaki od navedenih operativnih sustava. 

29. Gospodarski subjekt: 
 

"Na stranici 8. dokumentacije o nabavi za Grupu 1. - Tablet - stoji da će Korisnik osigurati 
instalacijske datoteke ili poveznice na instalacijske alate te popis potrebnih početnih postavki 
uređaja koje treba instalirati i isporučiti. Molimo naručitelja da navede na koji način i u kojem 
formatu će pripremiti instalacijsku datoteku koju će odabrani ponuditelj morati distribuirati i 
instalirati na ugovorene uređaje." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj pojašnjava da je nakon dodatne analize korisnik utvrdio da odustaje od navedenog 
zahtjeva, te će sukladno tome i izmijeniti Dokumentaciju o nabavi. 

 

30. Gospodarski subjekt: 
 
"Jedan od kriterija bodovanja za Grupu 1. Tablet je "Interna memorija (ROM)". Također se 
stavka "Interna memorija (ROM)" navodi i u Prilogu 5 Tehničke specifikacije - Grupa 1. Poznato 
je da tablet uređaji na Andorid OS-u ne posjeduju ROM memoriju odnosno ROM memorija nije 
jednakovrijedna „internoj memoriji" tablet računala. Molimo ispravak navedenog." 
 
Naručitelj: 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će u skladu s tim promijeniti Dokumentaciju 
na način da će u tehničkim specifikacijama za Grupu 1 u stupcu "Element/komponenta", pod 
stavkom "Pohrana" izmijeniti tekst "Interna memorija (ROM), najmanje: 32 GB, podrška za microSD 
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karticu do najmanje 128 GB" tekstom "Interna memorija, najmanje: 32 GB, podrška za microSD 
karticu do najmanje 128 GB". 

 
31. Gospodarski subjekt: 
 

"U Prilogu 5. Tehničke specifikacije Grupa 1. - Tablet za stavku zaslon traži se min. razlučivost 
od 1920 x 1080. Navedeni zahtjev znatno poskupljuje potencijalne uređaje koji se mogu ponuditi, 
a s obzirom na traženu dijagonalu navedena razlučivost nije potrebna. Zasloni veće razlučivosti 
osim veće cijene imaju i veću potrošnju čim se smanjuje autonomija uređaja. Predlažemo 
naručitelju da smanji traženi zahtjev za razlučivošću na minimalno 1280 x 800." 

Naručitelj: 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će u skladu s tim promijeniti Dokumentaciju 
na način da će u tehničkim specifikacijama za Grupu 1 u stupcu "Element/komponenta“  pod stavkom 
"Zaslon" izmijeniti tekst "rezolucija: 1920 x 1080" s tekstom "rezolucija: 1280 x 800". 

 

32. Gospodarski subjekt 
 

"Obraćamo Vam se sa prijedlogom izmjene tehničke specifikacije "Prilog 5 Tehničke 
specifikacije - Grupa 1". 
Naime, mišljenja samo da nije ispravno tražiti u tehničkim karakteristikama kapacitet baterije 
tableta, jer on ne pokazuje da će uređaj raditi potreban broj sati u školskim uvjetima rada. 
Baterija Kapacitet: 6500 mAh,Li-Ion ili Li-Polimer 
Sam kapacitet baterije ne pokazuje da je osigurana autonomija uređaja za cjelodnevni rad u 
učionici. 
U slučaju da je kapacitet baterije traženih 6500mAh, a uređaj troši recimo 1000mA po satu rada, 
radit će autonomno samo 6,5 sati, a po nama, 8 sati je potrebna dužina rada u učioničkim 
uvjetima bez dodatnog punjenja baterije. 
Primjer izračuna trajanja baterije: 
https://www.electronicdesign.com/test-measurement/measuring-cell-capacity 
Predlažemo da se umjesto kapaciteta baterije unese slijedeće: 
"Broj radnih sati s jednim punjenjem baterije: 8 sati u modu rada - web browsing s wifi 
konekcijom" 
Ukoliko naručitelju nije prihvatljiva ova izmjena, predlažemo da se omogući nuđenje uređaja s 
manjim kapacitetom baterije od 6500mAh, s time da se tehničkom dokumentacijom proizvođača 
dokaže 8 sati autonomije rada u školskim uvjetima (web, wifi)." 
 
Odgovor je dan nakon pitanja broj 33. 
 

33. Gospodarski subjekt: 
 

"U Prilogu 5. Tehničke specifikacije Grupa 1. - Tablet za stavku baterija traži se: 
Kapacitet: 6500 mAh, Li-lon ili Li-Polimer. 
Sam kapacitet baterije nije jedini parametar koji definira autonomiju tablet računala već ona ovisi 
i o tipu zaslona, procesoru, tipu i kapacitetu radne memorije, tipu i kapacitetu interne memorije 
i slično. Predlažemo naručitelju da definira minimalnu prihvatljivu autonomiju tablet računala 
sukladnu nekome od nezavisnih standarda za testiranje autonomije tablet računala (poput 
Appmarka 2018)." 
 
Naručitelj: 

 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, jer smatra da ovaj način propisivanja 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 

Izvješće o prethodnom savjetovanju 

 

Stranica 12 od 18 

kapaciteta baterije omogućava usporedivost ponuđenih modela na optimalan način budući da svaki 
proizvođač u tehničkoj dokumentaciji proizvoda navodi kapacitet baterije u mAh. 
 

34. Gospodarski subjekt: 
 

"U Prilogu 5. Tehničke specifikacije Grupa 1. - Tablet za stavku kamera traži se: 
Stražnja: 5.0 MP, prednja: 2.0 MP 
Molimo naručitelja da evaluira traženi zahtjev budući da uređaji koji su namijenjeni za obrazovni 
sektor u pravilu posjeduju prednju i stražnju kameru od 2.0 MP što je dovoljno za snimanje 
sadržaja u FullHD (1920 x 1080) razlučivosti." 
 
Naručitelj: 
 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će u skladu s tim promijeniti Dokumentaciju 
na način da će u tehničkim specifikacijama u stupcu za Grupu 1 "Element/komponenta" pod stavkom 
"Kamera" izmijeniti tekst "Stražnja: 5.0 MP, prednja: 2.0 MP" tekstom "Stražnja: 2.0 MP, prednja: 2.0 
MP". 

 
35. Naručitelj samoinicijativno mijenja 
 
U Tehničkoj specifikaciji za Grupu 2, a nakon dodatnog istraživanja tržišta te definiranja kriterija koji 
će omogućiti veće tržišno natjecanje uz jasno definirane kriterije, Naručitelj će za 
"Element/komponenta" pod stavkom "Zaslon" u dijelu minimalnih tehničkih karakteristika za 
"Element/komponenta", pod stavkom "Zaslon" izmijeniti tekst "Dijagonala: 9,7"" u “Dijagonala: od i 
uključivo 9,7" do i uključivo 12"“. 

 
36. Gospodarski subjekt: 
 

"Grupa 1-Tablet, tehničke karakteristike, stavka Zaštita: Navlaka/torbica/etui/stalak, za zaštitnim 
pokrovom. 
Molimo Naručitelja da dokumentacijom o nabavi precizira da li traži sve od navedenog ili jedno 
od navedenog." 

Naručitelj: 
 

Naručitelj pojašnjava da traži jedno od navedenih zaštita. Jasnoće radi, Naručitelj će izmijeniti opis 
funkcionalnosti u Tehničkim specifikacijama na način da će za "Element/komponenta", pod stavkom 
"Zaštita" propisati "Navlaka ili torbica ili etui", a funkcionalnost stalka naručitelj će dodatno definirati 
u Tehničkim specifikacijama na način da će za "Element/komponenta", pod stavkom "Ergonomija" 
propisati "Funkcionalnost stalka (osigurana izvedbom uređaja ili putem isporučene navlake ili torbice 
ili etuia)". 
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Grupa pitanja vezano uz Grupu 2 
 

37. Naručitelj samoinicijativno ispravlja 
 
"U prilogu 6 Tehničke specifikacije – Grupa 2 navodi se: 
 

Kompatibilnost 
priključaka mikro USB, USB Tip C (priključak ili odgovarajući adapter) 

 
Mijenja se u:  
 

Tip priključka za 
punjenje USB priključak Tip A 

 
38. Gospodarski subjekt: 

 
"U Prilogu 6. Tehničke specifikacije Grupa 2. - Ormarić za tablet, pod stavkom Kompatibilnost 
priključka zahtjeva se: mikro USB, USB Tip C (priključak ili odgovarajući adapter). Molimo 
pojašnjenje na što se odnosi tražena stavka, odnosno sa čime ona treba biti kompatibilna ? 
Ormarići za tablete dolaze sa shuko utičnicama na koje se spajaju punjači uređaja koji se u 
njima pohranjuju. Navedeno osigurava kompatibilnost sa svim uređajima koji se u njima mogu 
pohraniti." 
 
Odgovor nakon pitanja 39. 

 
39. Gospodarski subjekt: 

 
"U prilogu 6 Tehničke specifikacije – Grupa 2 navodi se: 

 

Kompatibilnost 
priključaka mikro USB, USB Tip C (priključak ili odgovarajući adapter) 

 
Predlažemo izmjenu: 
 

Kompatibilnost 
priključaka 

Šuko utičnica ili mikro USB ili USB Tip C (priključak ili odgovarajući 
adapter) 

 
Razlog: Šuko utičnice nude mogućnost istovremenog odlaganja i punjenja tableta i prijenosnih 
računala u ormariću. S obzirom da su korisnici škole te se u Grupi 3 traži isporuka prijenosnih 
računala, smatramo da se u tehničke karakteristike treba dodati mogućnost nuđenja ormara sa 
šuko utičnicama." 

 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Namjena ormarića jest da se tableti pune 
putem navedenih USB priključaka ugrađenih u ormarić, koristeći odgovarajući  USB kabel a ne preko 
vlastitog sustava za punjenje priključenog na utičnicu. Tehničke specifikacije ormarića opisane su 
isključivo sa svrhom punjenja tableta iz Grupe 1 predmeta nabave, a za punjenje prijenosnih 
računala korisnik će osigurati punjenje na drugi način. 
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40. Gospodarski subjekt: 
 

"Jedan od kriterija bodovanja za Grupu 2. Ormarić za tablet unutar Kriterija kvalitete je i 
"Kapacitet uređaja". S obzirom da je stavka Ormarić za Tablet zasebna stavka nabave te se ne 
odnosi na stavku nabave Grupa 1. Tablet, molimo pojašnjenje koje dimenzije uređaja treba moći 
pohraniti s obzirom da se u dokumentaciji navodi za uređaje dijagonale do 12" ili više čime se 
može zaključiti da će naručitelj prihvatiti ormariće koji prihvaćaju uređaje koji posjeduju 
dijagonalu manju od 12". Također molimo naručitelja da definira maks. debljinu uređaja koju 
ormarić mora prihvatiti budući da debljina tablet i laptop računala može jako varirati." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će u skladu s tim promijeniti 
Dokumentaciju na način da će u tehničkim specifikacijama u stupcu za Grupu 2 
"Element/komponenta", pod stavkom "Veličina uređaja za pohranu“ izmijeniti tekst "za uređaje 
dijagonale do 12" ili više" tekstom "za uređaje dijagonale od i uključivo 9,7" do i uključivo 12" i debljine 
do i uključivo 28 mm“. 
 
41.  Gospodarski subjekt: 
 

"Navodi se i slijedeće: 
 

Namjena ormarića pohrana tableta sa mogućnošću punjenja  
 

Predlažemo izmjenu: 
 

Namjena ormarića pohrana tableta i prijenosnih računala sa mogućnošću punjenja  
 

Razlog: U Grupi 3 se traži isporuka prijenosnih računala te bi se ovom izmjenom uz tablete i 
prijenosna računala mogla odložiti u ormariće." 

 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, jer je prvenstvena namjena ormarića za 
tablete pohrana i punjenje tableta, a veličina tablet uređaja definirana je tehničkim specifikacijama u 
stupcu "Element/komponenta" pod stavkom "Veličina uređaja za pohranu" gdje je propisana 
funkcionalnost ormarića " za uređaje dijagonale od i uključivo 9,7" do i uključivo 12" i debljine do i 
uključivo 28 mm". 
 
42. Gospodarski subjekt: 
 

"U prilogu 6 Tehničke specifikacije – Grupa 2 ne navodi se materijal izrade ormarića. 
Predlažemo drvene ormariće koji se bolje uklapaju u školski namještaj koji se već nalazi u 
školama te s obzirom na količinu od 1.250 komada mogu donijeti značajne uštede kod izrade. 
 

Predlažemo da se u Prilog 6 Tehničke specifikacije – Grupa 2 doda slijedeće: 
 

" 
 

 

Naručitelj: 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naime, materijal od kojeg će se ormarić 
izraditi nije naveden u tehničkim specifikacijama, te iste ne isključuju mogućnost da ormarići budu 
izrađeni od drvenog materijala. Naručitelj dodatno pojašnjava kako vrsta materijala od koje je izrađen 

Materijal Drvo  
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ormarić nije od ključne važnosti za naručitelja, nego je težište na funkcionalnosti i minimalno traženoj 
kvaliteti, što je definirano kroz dodatne tehničke značajke ormarića. 
 
43. Gospodarski subjekt: 
 
"U Prilogu 2 Grupa 2 - Podaci za dodjelu bodova temeljem kriterija kvalitete predlažemo dodati 
slijedeći kriterij: 
  

EU Certifikat EUC 

 
Razlog: Dodavanjem kriterija EU Certifikat osigurat će se da su isporučeni EU ormarići napravljeni 
po svim EU standardima i ispunjavaju sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša." 
 

Naručitelj: 
 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će u skladu s tim promijeniti 
Dokumentaciju na način da će u tehničkim specifikacijama za Grupu 1 dodati stavku "Minimalni 
standard opreme“ minimalnog tehničkog zahtjeva "CE Mark". 

Grupa pitanja vezano uz Grupu 3 
 

44. Gospodarski subjekt: 
 

U dokumentaciji o nabavi na stranici 5, točka 5. Opis predmeta nabave, stoji da ponuđeno 
tehničko rješenje mora biti u potpunosti kompatibilno s postojećim informacijskim sustavima 
korisnika. Molimo naručitelj da dostavi popis svih postojećih informacijskih sustava s kojim 
ponuđena oprema mora biti kompatibilna. 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj napominje da je Kriterije jednakovrijednosti definirane  u točki 8. Dokumentacije izmijenio 
za Grupu 3 – prijenosno računalo, minimalnim karakteristikama operativnog sustava, sukladno 
zahtjevima korisnika. Nadalje, Naručitelj će sukladno navedenom prilagoditi i točku 5.   
 

45. Gospodarski subjekt:  
 

"Grupa 3 - Prijenosno računalo, tehničke karakteristike, stavka Jamstvo 
Ukazujemo da se trenutno kod prijenosnog računala traže samo dvije godine jamstva, što je 
neuobičajeno, s obzirom da Naručitelj u pravilu nabavlja prijenosna računala s tri godine 
jamstva, a u nedavnoj nabavi velikog broja prijenosnih računala za nastavnike je minimum bio 
5 godina." 
 
Naručitelj: 

 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te smatra navedeno optimalnim i u skladu s 
potrebama korisnika. Dodatno, duljina proizvođačkog jamstva je jedan od kriterija kvalitete u 
utvrđivanju ekonomski najpovoljnije ponude. 

 
46. Gospodarski subjekt: 

 

"Grupa 3- Prijenosno računalo, tehničke karakteristike, procesor 
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Ukazujemo na činjenicu da traženi rezultat procesora na Passmark testu znatno premašuje 
rezultate koji se uobičajeno traže na nadmetanjima koje provodi SDUSJN, odnosno rezultate 
kakve postižu procesori traženi u nedavnoj nabavi velikog broja prijenosnika za nastavnike.“ 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te smatra navedeno optimalnim i u skladu 
s potrebama korisnika.  
 

47. Gospodarski subjekt:  
 

"Jedan od kriterija bodovanja za Grupu 3. Prijenosno računalo koje pripada Kriteriju kvalitete je 
kapacitet baterije. Bodovanje predviđa kapacitete od 40 WHr, 41-43 WHr, 44-46 WHr, 47-48 
WHr i više od 48 WHr. Ujedno se u prilogu 7. Tehničke specifikacije Grupa 3. - Prijenosno 
računalo zahtjeva da računalo posjeduje bateriju od minimalno 45 WHr što nije u skladu sa gore 
spomenutim kriterijem bodovanja. Molimo naručitelja ispravak.“ 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj prihvaća komentar gospodarskog subjekta, te će sukladno navedenom izmijeniti 
odnosno uskladiti Dokumentaciju u dijelu ENP-a u Grupi 3 predmeta nabave na način da bodovanje 
predviđa kapacitete od 45 WHr, 46 WHr, 47 WHr, 48 WHr i više od 48 WHr. 

48. Gospodarski subjekt:  
 

"U prilogu 7. Tehničke specifikacije Grupa 3. - Prijenosno računalo, pod stavkom Priključci 
zahtjeva se da računalo posjeduje: Najmanje 1x USB 3 tip C, najmanje 2x USB A 3.0, Audio 
ulaz/izlaz, najmanje 1xHDMI. Da li se pod 1x USB 3 tip C podrazumijeva priključak koji ima 
sposobnost prijenosa podataka visoke razlučivosti i el. napona ili je dovoljno da računalo 
posjeduje samo utor koji raspolaže USB tip C vrstom priključnice?" 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj pojašnjava da se pod USB 3 Tip C priključkom podrazumijeva utor koji raspolaže USB 
Tip C vrstom priključnice, odnosno priključka. 
 

49. Gospodarski subjekt: 
 

U prilogu 7. Tehničke specifikacije Grupa 3. - Prijenosno računalo, pod stavkom Operativni 
sustav stoji "Windows 10 OEM ili jednakovrijedan". Da li naručitelj zahtjeva da računalo 
posjeduje Windows 10 Pro OEM 64-bit ili jednakovrijednog ili će prihvatiti i Windows 10 Home 
OEM 64-bit ili jednakovrijedni operativni sustav? 
 
Naručitelj: 
 

Naručitelj pojašnjava da se pod traženim podrazumijeva Windows 10 Pro OEM 64-bit te će 
sukladno tome izmijeniti Tehničke specifikacije za Grupu 3.  
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Grupa pitanja vezano uz Grupu 4 
 
50. Gospodarski subjekt:  
 

"Za grupu 4 - projektor; u specifikacijama modela projektora traži se da jačina svjetla bude 
minimalno 3600 ANSI lumena. S obzirom da je kod projektora u "edukacijskoj klasi“ prihvaćeni 
standard svjetlosne snage 3500 ANSI lumena, predlažemo da se specifikacija izmjeni na način 
da je traženo minimalno osvjetljenje 3500 ANSI lumena." 

 
Naručitelj: 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Istraživanjem tržišta je utvrđeno da postoji 
više modela uređaja raznih proizvođača sa jačinom svjetla od najmanje 3600 ANSI lumena. 
 
51. Gospodarski subjekt:  
 

"U grupi 4 - projektor; u specifikacijama modela projektora kod jačine svjetla se traži 3600 
lumena za bijelo svjetlo i svjetlo u boji. S obzirom da projektori proizvedeni u DLP tehnologiji koji 
daju bijelo svjetlo od 3600 lumena ne daju i svjetlo u boji od 3600 lumena, po kojem kriteriju 
odnosno u kojem omjeru će se vrednovati svjetlo u boji kod DLP projektora u odnosu na svjetlo 
kod LCD projektora? Prilažem primjer mjerenja razlike u jakosti svjetla kod DLP i LCD 
projektora: https://colorlightoutput.com/pdf/CLOWhitePaperFinal-Dr-Sharma.pdf" 

 
Naručitelj: 

 
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i pojašnjava da će u tehničkim 
specifikacijama za Grupu 4 – Projektor, izmijeniti Dokumentaciju na način da će u tehničkim 
specifikacijama u stupcu "Element/komponenta", pod stavkom "Jačina svijetla" izmijeniti tekst 
"Najmanje 3600 ANSI lumena za bijelo svjetlo i svjetlo u boji" tekstom "Najmanje 3600 ANSI 
lumena". 
 
52. Gospodarski subjekt: 
 

"Za grupu 4 - projektor; u specifikacijama se traži da dimenzije budu maksimalno 110x 340x 250 
mm. S obzirom da su LCD projektori zbog tehnologije izrade većih dimenzija nego projektori 
izrađeni u DLP tehnologiji a samim bodovanjem sugerirate da je LCD tehnologija 
jednakovrijedna ako ne i preferirana s obzirom na broj bodova koje dobiva vrednovanjem, 
predlažemo da se maksimalne dimenzije prilagode i projektorima izrađenim u LCD tehnologiji 
te da maksimalne dimenzije budu 110 x 350 x 270mm. Nešto veće dimenzije ne utječu na 
korištenje projektora u nastavi ali omogućuju izbor projektora u LCD tehnologiji." 

 
Naručitelj: 

 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. 
 
53. Gospodarski subjekt:  
 

"U prilogu 8. Tehničke specifikacije Grupa 4. - Projektor, zahtjeva se da uređaj posjeduje točno 
definirane dimenzije što znatno ograničava mogućnost nuđenja uređaja koji u potpunosti 
zadovoljavaju sve ostale mnogo bitnije tražene kriterije. Molimo naručitelja da izostavi traženi 
zahtjev u potpunosti ili da eventualno promijeni zahtjev tako da propiše ukupni maksimalni 
volumen uređaja koji isti treba zadovoljiti." 
 

https://colorlightoutput.com/pdf/CLOWhitePaperFinal-Dr-Sharma.pdf
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Naručitelj: 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te dodatno pojašnjava da se za uređaj ne 
traži da posjeduje navedene dimenzije već da dimenzije uređaja budu najviše i uključujući do: 110 
mm x 350 mm x 270 mm, što znači da svaka od dimenzija (visina, širina i duljina) ne smije prelaziti 
navedene dimenzije, odnosno, prihvatljiv je uređaj manjih veličina, u bilo kojoj dimenziji.  
 
54. Gospodarski subjekt:  

 

"U prilogu 8. Tehničke specifikacije Grupa 4. - Projektor za stavku priključci između ostalog se 
traži USB priključak. Molimo naručitelja da definira za što će se navedeni USB priključak koristiti 
(direktno prikazivanje dokumenata s USB priključka, spajanje vanjski adaptera poput WiFi 
adaptera i si.)." 
 
Naručitelj: 

 
Naručitelj pojašnjava da samoinicijativno, sukladno potrebama korisnika, u tehničkim 
specifikacijama za Grupu 4 – Projektor, mijenja Dokumentaciju na način da će u stupcu 
"Element/komponenta", pod stavkom "Priključci" izmijeniti tekst "Najmanje VGA, HDMI, USB, 3.5 
mm audio" tekstom "Najmanje VGA, HDMI, 3.5 mm audio". 
 


