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KLASA:  406-01/19-03/26 
URBROJ:  535-04/5-19-09 
 
Zagreb, 9. kolovoza 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: dokumentacija) za nabavu prijenosnih računala za Državni zavod za statistiku, 
objavljenog 1. kolovoza 2019. godine 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: 21/2019 
 
Opis predmeta nabave: Predmet ovog postupka javne nabave je nabava i isporuka prijenosnih 
računala, temeljem iskazanih potreba korisnika, te u svemu sukladno tehničkim specifikacijama i 
ostalim traženim uvjetima naznačenim u Dokumentaciji o nabavi. 
 

CPV oznake i nazivi: 30213100-6    Prenosiva računala 

 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 1. kolovoza 2019. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 8. kolovoza 2019. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanke sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima 
 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA: 
 

1. Gospodarski subjekt: 
 

a) „Molimo da u tehničkoj specifikaciji dodate: kućište od aluminija sa zaštitom od grebanja 
testirano prema vojnom standardu MIL-STD.“ 

 
 Naručitelj: 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta iz razloga što se istim prijedlogom 
sužava ponuda na tržištu računala. Dodatno pojašnjavamo da ako gospodarski subjekt, u 
svojoj ponudi, ponudi uređaj s kućištem od aluminija sa zaštitom od grebanja i sa MIL-STD 
standardom, ista zbog navedenog razloga neće biti odbijena.  
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b) „Molimo da u tehničkoj specifikaciji izmijenite trajanje jamstva na način da navedete: 
Minimalno 24 mjeseca jamstvo proizvođača na prijenosno računalo i 24 mjeseca na bateriju.“ 

 
 Naručitelj: 

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će jamstvo na bateriju 
uvrstiti kao kvalitativni kriterij odabira. 

 
c) „Molimo da u tehničkoj specifikaciji umjesto “Minimalno 1x USB 3.1 Gen 1 tip C”, stavite 

“Minimalno 1 x Thunderbolt sa USB type C konektorom““ 
 
 Naručitelj: 

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će Tehničkom 
specifikacijom omogućiti nuđenje uređaja sa navedenom izvedbom.  

 
2. Gospodarski subjekt: 

„Za navedeni postupak dajemo sljedeće primjedbe i prijedloge za dokument Prilog 3 
Tehničke specifikacije, Excel tablica, odnosno tehnička specifikacija za priključke: 
 
U svrhu osiguravanja jednostavnije buduće klijentske funkcionalnosti, predlažemo dodavanje 
sljedeće stavke Tehničke karakteristike, Element / komponenta: 
 

- mogućnost spajanja na fizičku prihvatnu stanicu (docking station).“ 
 

 Naručitelj: 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta iz razloga što se istim prijedlogom 
sužava ponuda na tržištu računala. Dodatno pojašnjavamo da ako gospodarski subjekt, u 
svojoj ponudi, ponudi uređaj s mogućnosti spajanja na fizičku prihvatnu stanicu (docking 
station), ista zbog navedenog razloga neće biti odbijena. 

 


