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Na temelju članka 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 
37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/21-03/11, URBROJ: 535-03-01/2-21-01, u 
otvorenom postupku javne nabave licenci za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i 
usluga, ev. br. 13/2021, Naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 

I. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje objašnjenje 
Dokumentacije o nabavi, kako slijedi: 
 
1. Gospodarski subjekt navodi: 
 

"vrlo je moguće i izvjesno da će se neki nazivi Oracle proizvoda definiranih u Troškovnik 
Grupa 1 i Troškovnik Grupa 2 mijenjati ili zamijeniti sa sličnim proizvodima iz Oracle portfelja 
tijekom 4-godišnjeg perioda. Već u periodu trajanja ove javne nabave imamo promjenu na 
barem 2 proizvoda iz Troškovnik Grupa 2 koje Oracle ne može isporučiti pod identičnim 
nazivom kako je zahtijevano (već imaju istovjetan zamjenski proizvod). 

Ljubazno molim za uputu kako dokumentirati navedeno u odgovoru na natječaj i po kojoj 
proceduri bismo tijekom trajanja Okvirnog ugovora trebali informirati Središnji državni ured 
za javnu nabavu o mogućim promjenama?“. 
 

Naručitelj pojašnjava da je točkom 8. Dokumentacije o nabavi propisao slijedeće: "Ako tijekom 
važenja okvirnog sporazuma dođe do promjene naziva licenci za korištenje softverskih 
proizvoda i usluga koje su navedene u Troškovniku, odabrani ponuditelj obvezan je o tim 
promjenama pisano obavijestiti Naručitelja i Korisnike." 
 
Dakle, ako dođe do promjene u nazivu licence odabrani ponuditelj će obavijestiti pisanim 
putem Naručitelja i Korisnike. 
 
Nadalje, vezano za nazive licenci u Troškovniku Naručitelj je iste naveo temeljem podataka 
dobivenih od Oracle Hrvatska d.o.o. prije objave postupka, a iz upita nije jasno kod kojih licenci 
je došlo do promjene naziva, pa da bi Naručitelj onda eventualno isto ispravio u Troškovniku. 


