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KLASA:  406-01/20-03/06 
URBROJ:  535-03-01/5-20-15 
 
Zagreb, 21. svibnja 2020. godine  
 
Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), naručitelj, 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Središnji ured), nastavno na 
Nacrt dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu: dokumentacija) za nabavu prijenosnih računala za 
Državni zavod za statistiku, objavljenog 5. svibnja 2020. godine na internetskim stranicama 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i na internetskim stranicama Elektroničkog 
oglasnika javne nabave Republike Hrvatske 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: 05/2020 
 
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. 
 
CPV oznake i nazivi: 30213100-6 Prenosiva računala 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 5. svibnja 2020. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 12. svibnja 2020. godine 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA: 
 
1. pitanje gospodarskog subjekta 
 
"Poštovani, molimo vas informaciju hoće li korisnik u predmetnom postupku prihvatiti prijenosno 
računalo koje ima 45Whr bateriju i podržava traženo brzo punjenje." 
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će sukladno istom izmjeniti Prilog 3 
dokumentacije pod nazivom: "Tehničke specifikacije predmeta nabave, excel tablica". 
 
2. pitanje gospodarskog subjekta 
 
"U Dokumentaciji o nabavi stoji: 
 
"Naziv i oznaka ponuđenog modela, naziv proizvođača, upisani u obrascu/ima Tehničke specifikacije 
za grupu predmeta nabave za koju ponuditelj podnosi ponudu, moraju biti istovjetni nazivu i oznaci 
proizvoda te nazivu proizvođača na svakom isporučenom proizvodu: 
 
- na kutiji ili drugom izvornom tvorničkom pakiranju proizvoda, 
- na priloženoj potvrdi (deklaraciji) proizvođača za taj proizvod, odnosno model proizvoda,  
- u priloženom Jamstvenom listu uz isporučeni proizvod." 
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Kako za opremu pojedinih proizvođača više ne postoje jamstveni listovi u papirnatom obliku već je 
jamstvo u elektroničkom obliku i provjerivo je na mrežnim stranicama proizvođača opreme po upisu 
serijskog broja samog uređaja, držimo potrebnim proširiti načine dokazivanja na način da piše: 
 
"(...) u priloženom Jamstvenom listu uz isporučeni proizvod ili na drugi dokaziv način"." 
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će sukladno istom izmijeniti navedeni 
odlomak u točki 34. dokumentacije pod nazivom: "Način isporuke robe". 
 
3. pitanje gospodarskog subjekta 
 
"U Dokumentaciji o nabavi stoji: 
 
"Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i 
tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio najviše dva (2) ugovora o isporuci robe 
iste ili slične predmetu nabave, a čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini 50% 
procijenjene vrijednosti nabave." 
 
Mišljenja smo da, s obzirom na vrijednost koju treba zadovoljiti, traženje najviše referentna dva 
ugovora jako ograničava tržišno natjecanje te vas stoga molimo da razmislite o podizanju praga i 
dopuštanju navođenja barem četiri (4) ugovora što će Naručitelju i dalje osigurati pouzdanog i 
iskusnog Ponuditelja koji će moći uredno ispuniti ugovorne obaveze." 
 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta, te će sukladno istom izmijeniti navedeni 
odlomak. 
 
4. pitanje gospodarskog subjekta 
 
"U Dokumentaciji o nabavi stoji: 
 
Naručitelj će odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelje sljedećih kriterija: 
 

KRITERIJ 
OZNAKA 

KRITERIJA 
BROJ 

BODOVA 
RELATIVNI 

ZNAČAJ 

Cijena ponude PC 90 90% 

Kriteriji kvalitete K 10 10% 

 UKUPNO 100 100% 

 
Iz navedene tablice nije razvidno uspoređuje li Naručitelj cijene ponude s PDV-om ili cijene ponude 
bez PDV-a pa vas molimo jasnije definiranje ove točke Dokumentacije." 
 
Naručitelj pojašnjava da cijenu ponude ponuditelja uspoređuje s porezom na dodanu vrijednost, 
budući da ne koristi pravo na pretporez sukladno članku 294., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“, broj 120/16), te će u točki 24. dokumentacije jasnije navesti o kojoj cijeni je riječ. 
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5. Naručitelj samoinicijativno mijenja dio tehničkih specifikacija na način: 
 

Element / 
komponenta 

Minimalni tehnički zahtjev 

Zaslon 
Najmanje 11.5“ HD rezolucije (1366 x 768), LED pozadinsko osvjetljenje,  
kontrast 400:1, osjetljiv na dodir, Corning® Gorilla® Glass 3 zaštita 
zaslona ili jednakovrijedno 

Mrežne 
komponente 

Gigabit ethernet priključak integriranog putem RJ-45 konektora. 
Bežična mreža standarda, 802.11 ac Bluetooth 5.0 

Priključci 
2x USB 3.1 tip-A priključka, 1x USB 3.1 Gen 1 Tip-C (s mogućnošću 
prijenosa podataka i napona ili Thunderbolt), priključak za slušalice i 
mikrofon, 1x HDMI 2.0 standardne veličine 

Baterija 
Baterija kapaciteta (48)  42 Wh Li-ion ili Li-polimer 
(mogućnost punjena 90% kapaciteta baterije u 90 minuta ili manje) 

Masa uređaja s 
baterijom 

Najviše 1,5 kg 1,6 kg 

Integrirani senzori 
Mjerač ubrzanja (akcelerometar) 
Žiroskop 
Hall senzor 

 
Plavim fontom i podebljanim tekstom označene su riječi i vrijednosti koje su dodane, a crvenim 
fontom i prekriženim tekstom riječi i vrijednosti koje su izbrisane. 
 


