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KLASA: 406-01/19-01/06 
URBROJ: 535-04/04-19-22 
 
Zagreb, 15. ožujka 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 nabavu računala i računalne opreme, objavljenog 15. 
veljače 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 15. veljače 2019. 
godine sa rokom za dostavu prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata do 21. veljače 2019. 
godine. Središnji ured je na svojoj internetskoj stranici objavio poziv na sastanak sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima za dan 21. veljače 2019. godine u 14 sati. Osim na održanom sastanku, 
zainteresirani gospodarski subjekti su svoje primjedbe i prijedloge iskazali putem EOJN RH i 
dostavom na elektroničku pristupnu točku Središnjeg ureda.  
 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA: 
 
GRUPA 1 
 

1. Gospodarski subjekt: 
Predlagatelj predlaže izmjenu tražene minimalne tehničke specifikacije kontrasta zaslona. Kontrast 
je razlika koju ekran prikazuje od najsvjetlije bijele do najtamnije crne točke. Preveliki kontrast bi 
mogao dovesti do ubrzanog umora očiju korisnika. Istovremeno, omogućuje se nuđenje daleko šireg 
spektra proizvoda bez realnog umanjenja kvalitete proizvoda ili doživljaja korištenja proizvoda. 
Predlažemo izmjenu tehničke specifikacije. 
 

Element / 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Zaslon 

Dijagonala najviše 15,6"; LCD LED, 
omjer stranica zaslona 16:9 ili 16:10, 

nativna rezolucija 1920x1080, 
Kontrast najmanje: 300:1, 

nereflektirajući ekran 

Dijagonala najviše 15,6"; LCD LED, 
omjer stranica zaslona 16:9 ili 16:10, 

nativna rezolucija 1920x1080, 
kontrast najmanje 250:1, 

nereflektirajući ekran 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za promjenu kontrasta. Naručitelj smatra da je kontrast zaslona bitna 
značajka kod definiranja kvalitete zaslona te da se razinom kontrasta od najmanje 300:1 osigurava 
kvalitetan rad prijenosnih računala čak i za terenske uvjete rada, odnosno na danjem, vanjskom 
svijetlu. Obzirom da su prijenosna računala namijenjena za rad i izvan ureda, naručitelj smatra da je 
zahtjev opravdan. 
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2. Gospodarski subjekt: 
Prilog 7 - Grupa 1 Tehničke specifikacije_v2; NB1-1 (Radna memorija (RAM), Prilog 7 -  Grupa 1 
Tehničke specifikacije v2; NB1-2 (Radna memorija (RAM) i Prilog 7 - Grupa 1 Tehničke 
specifikacije_v2; NB1-3 (Zaslon).  
Predlagatelj predlaže izmjenu tražene tehničke specifikacije proširivost memorije. Kako bi krajnji 
korisnik nadogradio prijenosno računalo na ukupno 32 GB, mora deinstalirati postojeći memorijski 
modul. Ukoliko korisnik ne želi imati dodatan nepotreban trošak, odnosno želi li nadograditi računalo 
do maksimalnog kapaciteta bez deinstaliranja postojećeg memorijskog modula, dovoljna je i jedino 
moguća proširivost do 24 GB stoga isto predlažemo. Kao i kod ostalih proizvoda i nabavki, upitna je 
realna iskoristivost ovog zahtjeva obzirom da uistinu ograničen broj korisnika i iskoristi nadogradnju 
na maksimalni kapacitet jer ista podrazumijeva ulaganje u sve nove memorijske module. 
 

Element/ 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Radna 
memorija 

(RAM) 

8 GB DDR4-2400 ili novija i 
proširiva do 32 GB 

8 GB DDR4-2400 ili novija i 
proširiva do 24 GB 

 
Naručitelj:  

Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenu tražene tehničke specifikacije vezano za proširivost 
memorije, u Grupi 1 i samoinicijativno u Grupi 3 za stavku NB3-1. 

 
 

3. Gospodarski subjekt: 
Prilog 7 - Grupa 1 Tehničke specifikacije_v2; NB1-3 (Masa uređaja s baterijom).  
Predlagatelj predlaže izmjenu tražene minimalne tehničke specifikacije u dijelu definirane mase 
uređaja. Razlika u masi uređaja može doći s naslova AC/DC adaptera koje korisnik, također, nosi 
sa sobom, a isti nikada nije uračunat u masu računala kojom se raspolaže prilikom raspisivanja 
nabavke opreme. Predlažemo povećanje ovog zahtjeva uz dopuštenje da se u tom slučaju nude dva 
AC/DC adaptera kako bi korisnik mogao imati po jedan na dvije najčešće lokacije između kojih 
putuje. Navedenim se, također, omogućuje nuđenje daleko šireg spektra proizvoda i povećava 
mogućnost krajnjem korisniku da dobije bolji uređaj za, vjerojatno, manji ugovoreni iznos. 
Predlažemo izmjenu tehničke specifikacije. 
 

Element/ 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Masa uređaja s 
baterijom 

Najviše 1,4 kg Najviše 1,68 kg 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za promjenu najviše mase uređaja s baterijom temeljem navedene  
argumentacije gospodarskog subjekta. Naručitelj će i dalje iskazivati minimalni tehnički zahtjev koji 
se odnosi na masu uređaja s baterijom, bez obzira na masu AC/DC adaptera.   
 
 

4. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Dokumentaciji o nabavi navede rok isporuke 
image-a od strane Ministarstva pravosuđa odabranom ponuditelju. 
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Naručitelj:  
Naručitelj  prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta. U Dokumentaciji o nabavi u točki 8. Tehničke 
specifikacije predmeta nabave za Grupu 1- Prijenosna računala, predmet nabave su i sljedeće 
usluge vezane uz robu te će opis za instalaciju prijenosnih računala biti: 
 
„Instalacija prijenosnih računala – korisnik će osigurati image za svaki od tri tipa prijenosnih 
računala, a odabrani ponuditelj mora izvršiti distribuciju i instalaciju image-a na sva ostala isporučena 
prijenosna računala. Rok dostave prijenosnog računala odabranog ponuditelja za instalaciju image-
a korisniku je najviše pet (5) dana od dana potpisa Ugovora. Rok izrade  image-a je sedam (7) dana 
od dana dostave prijenosnog računala za izradu image-a. Korisnik će izraditi image, te testirati isti. 
Image se radi pomoću Microsoft Deployment Toolkit alata te se isti instalira pomoću bootabilnog 
USB stika. 
Odabrani ponuditelj mora izvršiti sve predradnje potrebne za instalaciju, uspostaviti odgovarajuće 
spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu 
dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost.“ 
 
 

5. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Prilozima 7. i 9., tehničke specifikacije, zahtjev 
za dijagonalu na prijenosnim računalima navede točno (npr. 15,6“).  

 
Naručitelj:  

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti Prilog 7., za stavke NB1-1 i NB1-
2 na način da se traži točna dijagonala 15,6“. Prilog 9., za stavke NB3-1, NB3-3 na način da se traži 
točna dijagonala 15,6“.   

 
 

6. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Prilozima 7. i 9., tehničke specifikacije, makne 
zahtjev za VGA izlazom ili odgovarajućem adapteru za VGA izlazima na prijenosnim računalima.  

 
Naručitelj:  

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će zahtjev za VGA izlazom ili 
odgovarajućem adapteru za VGA izlazima maknuti na stavkama NB1-1 i NB1-3, Priloga 7., tehničkih 
specifikacija, dok u pogledu stavke NB1-2 ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, a sukladno 
potrebama korisnika. U Prilogu 9. nije ni za jednu stavku tražen zahtjev za priključcima koji 
podržavaju VGA izlaz ili odgovarajući adapter. 
 
 

7. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Prilozima 7. i 9., tehničke specifikacije, točnije i 
konkretnije opiše zahtjev za zasebni priključak za prihvatnu stanicu. 

 
 Naručitelj:  

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će sukladno tome izmijeniti dio tehničkih 
specifikacija za Grupu 1, Prilog 7. i za Grupu 3, Prilog 9. na način da se funkcionalni zahtjev 
„priključak za prihvatnu stanicu“ mijenja sa „zasebni priključak za prihvatnu stanicu“. U Dokumentaciji 
će se dodatno objasniti da će se pod zasebnim priključkom za prihvatnu stanicu smatrati priključak 
koji neće smanjiti broj dostupnih USB priključaka koji se traže pod element/komponenta „Priključci“. 
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GRUPA 2 
 

8. Gospodarski subjekt: 
U tehničkoj specifikaciji opreme, Grupa 2 - pisači i skeneri, stavka troškovnika - minimalni tehnički 
zahtjevi pisača navedena je brzina ispisa: 46 stranica (jednostrano) u minuti. Ljubazno molimo 
izmjenu na minimalno 40 stranica u minuti obzirom na veću mogućnost nabave uređaja od 40 ili 50 
str/min, a cjenovni razred je niži za uređaje manje brzine po ispisu. Predložena brzina ispisa ne bi 
utjecala na efikasnost korisnika. 
 

Naručitelj:  
Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenu minimalne brzine s 46 stranica (jednostrano) u minuti na 
minimalno 40 stranica u minuti. Naručitelj objašnjava da je tražena tehnička specifikacija u skladu s 
potrebama korisnika te da obzirom na stanje na tržištu zahtjev bitno ne ograničava tržišno 
natjecanje.  
 
 

9. Gospodarski subjekt: 
Prilog 8 - Grupa 2 Tehničke specifikacije_v4; STAVKA TROŠKOVNIKA: Pisač.  
U svrhu većeg izbora ponude na tržištu, kako bi se izbjeglo ograničavanje na nuđenje samo par 
modela, a bez većeg utjecaja na performanse uređaja ili praktičnost korištenja: 
Predlažemo izmjenu tehničke specifikacije 
 

Element / 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Brzina ispisa 46 stranica (jednostrano) u minuti 43 stranice (jednostrano) u minuti 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, uz isto objašnjenje kao u odgovoru 
Naručitelja pod upitom broj 8. 
 
 

10. Gospodarski subjekt:  
U tehničkoj specifikaciji opreme, Grupa 2 - pisači i skeneri, stavka troškovnika - minimalni tehnički 
zahtjevi skenera naveden je ADF kapacitet 100 listova A4. Ljubazno molim izmjenu na minimalno 
80 listova A4, 80g. Brend koji distribuiramo, u praksi prihvaća i do 120 listova, ali deklariran je na 
minimalno 80 listova. Isto se može potkrijepiti potvrdom ovlaštenog distributera. 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenu minimalnog kapaciteta ADF od 100 stranice A4. Naručitelj 
objašnjava da je tražena tehnička specifikacija u skladu s potrebama korisnika te da obzirom na 
stanje na tržištu zahtjev bitno ne ograničava tržišno natjecanje.  

 
 

11. Gospodarski subjekt: 
U tehničkoj specifikaciji opreme, Grupa 2 - pisači i skeneri, stavka troškovnika - minimalni tehnički 
zahtjevi skenera navedena je veličina dokumenata ADF: najmanje 50 mm x 50 mm. Ljubazno molim 
izmjenu na najmanje 50,8 mm x 54 mm. 
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12. Gospodarski subjekt: 
Prilog 8 - Grupa 2 Tehničke specifikacije_v2; STAVKA TROŠKOVNIKA: Skener. U svrhu većeg 
izbora ponude na tržištu, kako bi se izbjeglo ograničavanje na nuđenje samo par modela, a bez 
većeg utjecaja na performanse uređaja ili praktičnost korištenja. 
 

Element/ 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Veličina 
dokumenta 

ADF: najmanje 50 mm x 50 mm, 
najviše 216 mm x 350 mm, flatbed: 

najviše 216 mm x 350 mm 

ADF: najmanje 52 mm x 52 mm, 
najviše 216 mm x 350 mm, flatbed: 

najviše 216 mm x 350 mm 

 
Naručitelj:  

Naručitelj prihvaća prijedloge, te će u tehničkoj specifikaciji izmijeniti minimalni tehnički zahtjev na 
sljedeći način: 
 

Element/ 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev 

Veličina dokumenta koji uređaj mora 
prihvatiti (ADF) 

 52 mm x 54 mm ili manje 
  216 mm x 350 mm ili više 

Veličina dokumenta koji uređaj mora 
prihvatiti (Flatbed) 

216 mm x 350 mm ili više 

 
 

13. Gospodarski subjekt: 
U tehničkoj specifikaciji opreme, Grupa 2 - pisači i skeneri, stavka troškovnika - minimalni tehnički 
zahtjevi skenera navedena je dnevni kapacitet skeniranja: 9.000. Ljubazno molim izmjenu na 
minimalno 4.000. 
 

Naručitelj:  
Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenu dnevnog kapaciteta skeniranja. Dnevni kapacitet 
skeniranja definiran je vršnim potrebama korisnika koje su ustanovljene kroz sagledavanje poslovnih 
procesa korisnika i predviđene buduće potrebe za digitalizacijom dokumenata. 
 
 

14. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Grupi 2., stavka Skeneri, za 
element/komponenta, dnevni kapacitet skeniranja od 9000 smanji na 7500, kako bi omogućili 
nuđenje što širem krugu ponuditelja 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenu dnevnog kapaciteta skeniranja. Dnevni kapacitet 
skeniranja definiran je vršnim potrebama korisnika koje su ustanovljene kroz sagledavanje poslovnih 
procesa korisnika i predviđene buduće potrebe za digitalizacijom dokumenata.     
 
 

15. Gospodarski subjekt: 
Predmet nabave podijeljen je u 3 grupe; Grupa 1 - Prijenosna računala (MP), Grupa 2 - Pisači i 
skeneri (MP) i Grupa 3 - Prijenosna računala (SDURDD). Ljubazno molim razdvajanje Grupe 2 pisači 
i skeneri u dvije zasebne grupe (posebno pisači i posebno skeneri). 
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Naručitelj:  
Naručitelj ne prihvaća prijedlog za razdvajanje Grupe 2 na dvije zasebne grupe. Osim što su pisači 
i skeneri srodna računalna oprema za koje najčešće postoje i proizvođači i gospodarski subjekti koji 
u ponudi imaju obje vrste opreme, od 208 mjesta isporuke i održavanja opreme, na 96 njih je isto 
mjesto isporuke i za skenere i za pisače.   
 
 

16. Gospodarski subjekt: 
Prilog 8 - Grupa 2 Tehničke specifikacije_v4; STAVKA TROŠKOVNIKA: Pisač. U svrhu većeg izbora 
ponude na tržištu, kako bi se izbjeglo ograničavanje na nuđenje samo par modela, a bez većeg 
utjecaja na performanse uređaja ili praktičnost korištenja: 
Predlažemo izmjenu tehničke specifikacije 
 

Element / 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Višenamjenski 
ulagač 

100 listova 50 listova 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj objašnjava da je tražena tehnička 
specifikacija u skladu s potrebama korisnika te da obzirom na stanje na tržištu zahtjev bitno ne 
ograničava tržišno natjecanje. 
 
 

17. Gospodarski subjekt: 
Prilog 8 - Grupa 2 Tehničke specifikacije_v4; STAVKA TROŠKOVNIKA: Pisač. U svrhu većeg izbora 
ponude na tržištu, kako bi se izbjeglo ograničavanje na nuđenje samo par modela, a bez većeg 
utjecaja na performanse uređaja ili praktičnost korištenja. 
Predlažemo izmjenu tehničke specifikacije 
 

Element/ 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Vrijeme ispisa prve 
stranice 

najviše 6 sekundi najviše 7,5 sekundi 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj objašnjava da je tražena tehnička 
specifikacija u skladu s potrebama korisnika te da obzirom na stanje na tržištu zahtjev bitno ne 
ograničava tržišno natjecanje.  
 
 

18. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Grupi 2., stavka Pisač, za element/komponenta, 
vrijeme ispisa prve stranice, za koje je traženo najviše 6 sekundi, promijeni na najviše 6,5 sekundi.  

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj objašnjava da je tražena tehnička 
specifikacija u skladu s potrebama korisnika te da obzirom na stanje na tržištu zahtjev bitno ne 
ograničava tržišno natjecanje.  
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19. Gospodarski subjekt: 
Prilog 8 - Grupa 2 Tehničke specifikacije_v4; STAVKA TROŠKOVNIKA: Pisač. U svrhu legitimnog 
vrednovanja karakteristika traženog uređaja: 
Predlažemo izmjenu tehničke specifikacije 
 
 

Element/ 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Preporučeni 
mjesečni 

ispis 
[stranica] 

15 000 

izbaciti iz Troškovnika jer podatak 
NIJE industrijski standard već 

proizvoljni podatak proizvođača te se 
kao takav ne može mjeriti niti 

uspoređivati po zajedničkoj osnovi 

Preporučeni najveći 
mjesečni ispis 

[stranica] 
170 000 

izbaciti iz Troškovnika jer podatak 
NIJE industrijski standard već 

proizvoljni podatak proizvođača te se 
kao takav ne može mjeriti niti 

uspoređivati po zajedničkoj osnovi 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Broj stranica koji opisuju preporučeni 
mjesečni ispis i preporučeni najveći mjesečni ispis je kod većine proizvođača uobičajeni način 
opisivanja robusnosti uređaja, odnosno izdržljivosti.  
Iskazivanjem navedenih vrijednosti proizvođač jamči da će uređaj normalno funkcionirati prilikom 
korištenja uređaja na navedeni način. 
 
 

20. Gospodarski subjekt: 
Prilog 8 - Grupa 2 Tehničke specifikacije_v2; STAVKA TROŠKOVNIKA: Skener. U svrhu većeg 
izbora ponude na tržištu, kako bi se izbjeglo ograničavanje na nuđenje samo par modela, a bez 
većeg utjecaja na performanse uređaja ili praktičnost korištenja. 
Predlažemo izmjenu tehničke specifikacije 
 

Element / 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Težina 
papira/debljina 

plastične 
kartice 

Papir: najmanje 30 g/m2, najviše 
400 g/m2, plastične kartice: najviše 

1,35 mm debljine 

Papir: najmanje 30 g/m2, najviše 400 
g/m2, plastične kartice: do 1,25 mm 

debljine 

 
Naručitelj:  

Naručitelj djelomično prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te će izmijeniti dio minimalnog 
tehničkog zahtjeva koji definira najveću debljinu plastične kartice na 1,25 mm debljine ili više.   
  

 
21. Gospodarski subjekt: 

Prilog 8 - Grupa 2 Tehničke specifikacije_v2; STAVKA TROŠKOVNIKA: Skener. U svrhu većeg 
izbora ponude na tržištu, kako bi se izbjeglo ograničavanje na nuđenje samo par modela, a bez 
većeg utjecaja na performanse uređaja ili praktičnost korištenja. 
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Predlažemo izmjenu tehničke specifikacije 
 

Element / 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev Predložena izmjena 

Potrošnja 
energije 

najviše 45 W u radu, najviše 
2 W u štedljivom načinu rada (sleep 
mode), najviše 0,5 W u pričuvnom 
načinu rada (Auto standby (OFF)) 

najviše 53 W u radu, najviše 2,7 W u 
štedljivom načinu rada (sleep mode), 

najviše 0,5 W u pričuvnom načinu 
rada (Auto standby (OFF)) 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj objašnjava da je tražena tehnička 
specifikacija u skladu s potrebama korisnika te da obzirom na stanje na tržištu zahtjev bitno ne 
ograničava tržišno natjecanje.  
 
 

22. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Grupi 2., stavka Pisač, za element/komponenta, 
tehnologija ispisa, za koju je traženo “LASER“ promijeni na „LASER ili LED“ tehnologija, budući da 
je kod LED tehnologije manja potrošnja struje, veća pouzdanost i ekološki je prihvatljivija.  

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta. Naručitelj smatra da tehnologija ispisa 
„LASER“ zadovoljava poslovne potrebe korisnika obzirom da se radi o velikom obujmu ispisa, 
jednostavnijem i jeftinijem održavanju uređaja.  
 

 
23. Gospodarski subjekt: 

Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Grupi 2., stavka Pisač, za element/komponenta, 
Minimalni standardi opreme, zahtjev WEEE izbaci budući da uvoznik sam plaća naknadu za 
elektronički otpad. 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta obzirom da je zahtjev za WEEE oznaka ili 
Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada jedno od mjerila sveobuhvatnih mjera 
(strateška mjera 2018.-2020.) u provođenju zelene javne nabave. 

 
 

24. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Grupi 2., stavka Skeneri, za 
element/komponenta, masa najviše 10 kg makne zahtjev jer smatra da je podatak nebitan budući 
da se ne radi o prijenosnom skeneru. 

 
Naručitelj:  

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj objašnjava da je tražena tehnička 
specifikacija u skladu s potrebama korisnika te da obzirom na stanje na tržištu zahtjev bitno ne 
ograničava tržišno natjecanje.  
 
 

25. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se rok popravka s tri (3) dana produži na sedam (7) 
dana. 
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Naručitelj:  
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti dio Dokumentacije o nabavi u 
kojem se navodi rok popravka na način da će povećati rok s tri (3) dana na sedam (7)  dana.  
 
 

26. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Grupi 2, „digitalni medij s upravljačkim 
programima“; promijeni u „upravljački programi dostupni u digitalnom obliku“ ili „ponuditelj osigurava 
upravljačke programe u digitalnom obliku“. 

 
 Naručitelj:  

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti Prilog 8., tehničkih specifikacija 
na način da se uz opremu dostave upravljački programi u digitalnom obliku.  

 
 

27. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Grupi 2, stavka Skeneri element/komponenta 
točnije i konkretnije opiše Tip skenera.  

 
 Naručitelj:  

Naručitelj  prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će za element/komponentu, Tip skenera, 
nadodati opis i navesti značajku kao „Plošni (flatbed) i integrirani automatski uvlakač papira (ADF)“. 
 
 

28. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se u Grupi 2, stavka Printeri, osnovno jamstvo smanji 
na jednu godinu i da se kriteriji kvaliteta ENP u Grupi 2 smanje. 

 
 Naručitelj:  

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će sukladno tome izmijeniti Dokumentaciju o 
nabavi za stavke Pisač i te samoinicijativno za stavku Skener. 
 
 

29. Gospodarski subjekt: 
Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se iz opisa predmeta nabave izostave usluge vezane 
uz instalaciju pisača i skenera. Način na koji je usluga opisana nije dovoljan za realnu procjenu cijene 
usluge, a obzirom na iskustvo na takvim poslovima, gotovo je nemoguće predvidjeti sve okolnosti 
koje mogu nastupiti, a mogu utjecati na kvalitetu i cijenu usluge. Obzirom da bi tražena usluga znatno 
povećala cijenu ponude uz veliki rizik na kvalitetu usluge, gospodarski subjekt predlaže da se ta 
usluga izostavi iz predmeta nabave. 

 
 Naručitelj:  

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će sukladno tome izmijeniti Dokumentaciju o 
nabavi i izbrisati dio traženih usluga vezanih uz instalaciju pisača i skenera. 
 
 

30. Naručitelj samoinicijativno mijenja: 
Naručitelj samoinicijativno mijenja količine za oznake proizvoda „Pisač“ i „Skener“ u točki 7. 
Dokumentacije o nabavi i u Prilogu 5 – Troškovnik Grupa 2, na način da dodaje još 150 pisača i 100 
skenera čija će nabava biti financirana sredstvima Državnog proračuna. Sukladno povećanju 
količina ažuriran je Prilog 12 Mjesto isporuke i pružanja popravka sukladno uvjetima jamstva na 
način da je za sve dodatne količine mjesto isporuke Zagreb, Selska cesta 2.   
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GRUPA 3 
 
 

31. Gospodarski subjekt: 
Prilog 9 - Grupa 3 Tehničke specifikacije_v2; NB3-2 (Masa uređaja s baterijom), gospodarski subjekt 
predlaže izmjenu tražene minimalne tehničke specifikacije u dijelu definirane mase uređaja s 
baterijom na način da se poveća najveća masa a zbog omogućavanja većeg tržišnog natjecanja. 
 

Naručitelj:  
Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te će sukladno tome izmijeniti Dokumentaciju o 
nabavi u dijelu Tehničkih specifikacija i tražit će se masa uređaja s baterijom koji ima najviše 1,6 kg. 
 
 

32. Naručitelj samoinicijativno mijenja: 
Naručitelj samoinicijativno mijenja dio tehničkih specifikacija u  Prilog 9 - Grupa 3 Tehničke 
specifikacije_v2; NB3-2 na način: 
 
 

Element / 
komponenta 

Dosadašnji minimalni tehnički 
zahtjev 

Novi minimalni tehnički zahtjev 

Priključci 

Jedan digitalni (HDMI) video 
priključak, jedan audio ulaz/izlaz, 
najmanje četiri USB priključka, od 
toga najmanje dva USB 3.1 Tip A i 

najmanje jedan USB 3.1 Tip C 
brzine prijenosa podataka od 20 

Gbps ili više 

Jedan digitalni (HDMI) video 
priključak, jedan audio ulaz/izlaz, 

najmanje tri USB priključka, od toga 
najmanje dva USB 3.1 Tip A i 
najmanje jedan USB 3.1 Tip C 

brzine prijenosa podataka od 20 
Gbps ili više 

Baterija  Li-Ion ili Li-Polimer, 55 Whr Li-Ion ili Li-Polimer, 50 Whr 

 
 
 


