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KLASA: 406-01/21-03/11 
URBROJ: 535-03-01/3-21-26 
 
Zagreb, 25. kolovoza 2021. godine 
 
Na temelju članka 200. i 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 
 
 
 IV. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
Slijedom zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, Naručitelj objašnjava Dokumentaciju o 
nabavi, kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt navodi:  
 

"Nastavno na postupak javne nabave KLASA: 406-01/21-03/11 URBROJ: 535-03-01/2-21-
01, navedeno je u članku 16, str. 12. kako slijedi: 

„Ako gospodarski subjekt ispunjava ESPD obrazac u verziji 1, u Dijelu IV.: Kriteriji za odabir 
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt odnosno svaki član zajednice gospodarskih 
subjekata dužan je samo ispuniti odjeljak a: Opći navod za sve kriterije za odabir, dok mu 
za odjeljke od A do D Dijela IV. nije omogućen unos u ESPD u elektroničkom obliku.“ 
Natječajnom dokumentacijom su kriteriji za odabir gospodarskih subjekata propisani pod 

točkom 12.2 Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), a odnose 

se na: 

A) Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 

B)   Ekonomska i financijska sposobnost 

Pitanje 1) Ponuditelj je učitao verziju 1 XML formata ESPD obrasca te moli pojašnjenje, 
potvrđuje li oznakom “Da” kako prikazano na slici 1, uz A) i B) ujedno i uvjete C) i D) ili su te 
sposobnost irelevantne za predmetni natječaj obzirom da natječajnom dokumentacijom C) 
tehnička i stručna sposobnost te D) sustav za osiguranje kvalitete i norme za upravljanjem 
okolišem nisu navedeni kao uvjeti sposobnosti. 

Pitanje 2) Ukoliko je Ponuditelj označio „Da“ za Opći navod za sve kriterije kojim potvrđuje da 

ispunjava sve kriterije iz dijela IV, ima li Naručitelj namjeru od Ponuditelja tražiti dodatne 

dokaze koji se odnose na točke 

C)   Tehnička i stručna sposobnost 

D) Sustav za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem 

te ukoliko je to slučaj, koje će dokaze po svakoj točki (C i D) Ponuditelj biti obvezan dostaviti." 
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Naručitelj objašnjava da je ESPD (European Single Procurement Document – Europska 
jedinstvena dokumentacija o nabavi) obrazac koji olakšava sudjelovanje u postupcima javne 
nabave i predstavlja izjavu o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti 
gospodarskog subjekta, a koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne nabave.  
 
Riječ je o standardiziranom obrascu koji u sebi sadržava sve ZJN 2016 propisane kriterije za 
kvalitativan odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenja gospodarskog subjekta i 
kriteriji za odabir gospodarskog subjekta odnosno uvjete sposobnosti), a naručitelj je taj koji u 
konkretnom postupku javne nabave dokumentacijom o nabavi propisuje koje kriterije za 
kvalitativan odabir gospodarskog subjekta je potrebno ispuniti i sukladno tome isto označuje i u 
ESPD obrascu. 
 
Naručitelj se, kako bi olakšao popunjavanje ESPD obrasca gospodarskim subjektima, odlučio 
za popunjavanje kroz α: Opći navod za sve kriterije za odabir. Navedenim označavanjem, 
gospodarski subjekt potvrđuje da ispunjava samo one kriterije za odabir gospodarskog subjekta 
odnosno uvjete sposobnosti koji su traženi dokumentacijom o nabavi, te će se kao ažurirani 
popratni dokumenti zatražiti dokumenti propisani dokumentacijom o nabavi samo u odnosu na 
traženu sposobnost. Dakle, naručitelj nije propisao tehničku i stručnu sposobnost niti sustav za 
osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem te iste dokaze neće tražiti.  
  

2. Gospodarski subjekt navodi: 
 

"Nastavno na 3 izmjenu DoN koja je objavljena dana 23.8.2021., molimo Vas pojašnjenje koji 
je točno rok za predaju ponuda. Naime na internet stranici EOJN-a kao datum predaje 
navedeno je sljedeće: „Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 26.8.2021. u 
10:00“. 
Da li se rok za predaju ponuda pomiče na 3. rujna 2021. godine u 10:00 sati?" 

 

3. Gospodarski subjekt navodi: 
 

"Prema posljednjoj izmjeni dokumentacije o nabavi jasno je da je promijenjen datum za 
Javno otvaranje ponuda. 
Da li je rok za dostavu ponuda i dalje 26.08.2021.?" 
 
4. Gospodarski subjekt navodi: 

 
"Obzirom na promjene u stavkama troškovnika koje su objavljene 23.08.2021. godine kao i 
promjene datuma otvaranja ponuda, nije jasno je li se i rok predaje ponuda pomaknuo na 03. 
rujna 2021. godine u 10:00 sati. Molimo uputu o aktualnom roku za predaju ponude." 
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Naručitelj za upit 2, 3 i 4 pojašnjava da je rok za predaju ponuda 3. rujna 2021. godine u 10:00 
sati, a kako je navedeno u 3. izmjeni dokumentacije o nabavi. Ista izmjena biti će aktualizirana 
na stranici EOJN nakon objave novog roka u TED-u.  


