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KLASA: 406-01/21-03/13 
URBROJ: 535-03-02/2-21-07 
 
Zagreb, 23. kolovoza 2021. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16; u daljnjem 
tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/21-03/13, 
URBROJ: 535-03-02/4-21-01, u otvorenom postupku javne nabave isporuke potrošnog 
materijala, evidencijski broj 3/2021, naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu 
nabavu, objavljuje 
 
 
 

II. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje objašnjenje 
Dokumentacije o nabavi, kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt ponovno traži pojašnjenje i izmjenu na pitanja koja je postavio 
16.08.2021. te smatra kako su odgovori naručitelja iz I. Objašnjena Dokumentacije o 
nabavi, KLASA: 406-01/21-03/13, URBROJ: 535-03-02/2-21-05, od 19.08.2021., 
neprihvatljivi i nerazumljivi, i to iz razloga kako slijedi: 

 
Gospodarski subjekt smatra da je navod iskazan u točki 8.1, potpuno nejasan i kao takav 
neodrživ te ga je potrebno brisati iz Dokumentacije o nabavi, a navod glasi: „Naručitelj 
će prihvatiti svaku oznaku koja potvrđuje da sredstva zadovoljavaju zahtjeve za 
jednakovrijednu oznaku. “  Nadalje, nemoguće je pribaviti i dostaviti dokumentaciju 
proizvoda kojom bi se dokazalo da proizvod udovoljava mjerilima iz navedenih Odluka 
Komisije. Naručitelju bi trebalo biti jasno da ne postoji nikakva druga oznaka koja bi bila 
jednakovrijedna oznaci EU Ecolabel te je potrebno da se u točki 8.1. Dokumentacije o 
nabavi briše sljedeći navod: 
„Ako ponuđeni proizvod nema EU Ecolabel oznaku, ponuditelj je dužan dostaviti 
dokumentaciju proizvoda kojom se dokazuje da proizvod udovoljava mjerilima iz 
navedenih Odluka Komisije.“ 
 
Oznaku EU Ecolabel nije svojom odlukom donijelo tamo neko tijelo lokalne samouprave 
u tamo nekoj državi, već se radi o Odluci Komisije Europske Unije, pa je upitno gdje je 
to naručitelj, u kojem zakonu ili propisima, pronašao uporište za navod koji je iskazao u 
Dokumentaciji o nabavi, EU Ecolabel ili jednakovrijedna. Za traženi dokument EU 
Ecolabel ne postoji jednakovrijedan dokument te kako je već navedeno gospodarski 
subjekt očekuje od naručitelja izmjenu Dokumentacije o nabavi. 
 

Naručitelj pojašnjava kako je dio točke 8.1. Dokumentacije o nabavi koji glasi: „Naručitelj će 
prihvatiti svaku oznaku koja potvrđuje da sredstva zadovoljavaju zahtjeve za jednakovrijednu 
oznaku.“ propisan sukladno članku 212. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi te ga Naručitelj neće 
brisati.  
 
Naručitelj smatra da je gospodarski subjekt koji odluči ponuditi proizvod za koji se traži oznaka 
EU Eclolabel, a koji proizvod nema traženu oznaku, u mogućnosti dostaviti i dokaze kojima će 
dokazati da proizvod koji on nudi udovoljava uvjetima (mjerilima) koji se traže za stjecanje EU 
Ecolabel oznake. Stoga Naručitelj neće brisati niti dio točke 8.1. Dokumentacije o nabavi koji 
glasi: „Ako ponuđeni proizvod nema EU Ecolabel oznaku, ponuditelj je dužan dostaviti 
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dokumentaciju proizvoda kojom se dokazuje da proizvod udovoljava mjerilima iz navedenih 
Odluka Komisije.“  
 
Naručitelj još jednom pojašnjava da EU Ecolabel oznaka nije dokument, niti je za proizvode 
koji posjeduju oznaku EU Ecolabel potrebno dostaviti dokumentaciju već je dovoljno upisati 
registracijski broj oznake. Dokumentaciju je potrebno dostaviti ako se ponudi proizvod koji 
traženu oznaku ne posjeduje, ali je takav da udovoljava mjerilima iz odluka komisije, a koja 
mjerila i odluke su navedene u Dokumentaciji o nabavi. 


