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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 
 
 

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

1. Gospodarski subjekt navodi: 
„U ponudbenoj dokumentaciji za potrošni materijal navedeno je da će se temeljem 
provedenog otvorenog postupka javne nabave sklopiti okvirni sporazum na razdoblje od 
dvije (2) godine, s jednim gospodarskim subjektom. 
Predlažemo da se okvirni sporazum sklopi na jednu (1) godinu iz razloga što na tržištu 
cijene konstantno rastu počevši od celuloze, folija, proizvoda od plastike, kemijskih 
sredstava za čišćenje, raznih vrećica itd. 
Neke cijene su rasle već sada preko 30% a najave su da se taj trend povećati. Vrlo je 
teško dati realnu ponudu sa cijenama koje moraju biti fiksne 2 godine iz navedenih 
razloga, te predlažemo da se ugovor sklapa na period od 1 godine ili da se omogući 
izmjena cijena u slučaju porasta proizvođačkih cijena i/ili određenih indeksa preko 
određenog postotka. 
Sklapanje ugovora na 2 godine u trenutnom ekonomskom okruženju predstavlja 
nametanje značajno nerazmjerne obveze jednoj ugovornoj strani“ 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekata da se razdoblje na koje se sklapa 
Okvirni sporazum za predmetni postupak promijeni kao i da se odredi promjenjiva cijena 
ponude. 
 
Naime, Naručitelj je za predmetni postupak nabave proveo i postupak prethodnog savjetovanja 
te tijekom roka za dostavu primjedbi na tekst Dokumentacije o nabavi nije bilo prijedloga 
vezano za trajanje okvirnog sporazuma.  
 
Nadalje, vezano za određivanja promjenjive cijene, također tijekom savjetovanja nije bilo 
konkretnih prijedloga oko određivanja promjenjive cijene te je naručitelj cijenu odredio kao 
nepromjenjivu kao i u dosadašnjim postupcima nabave za istovrsne proizvode.  
 
Dodatno, s obzirom da predmet nabave obuhvaća više skupina proizvoda određivanje 
promjenjive cijene ne bi bilo moguće na isti način za razne vrste proizvoda te bi uvođenje 
promjenjive cijene u ovom trenutku zahtijevalo i dodatne opsežne predradnje Naručitelja oko 
definiranja načina promjene cijene, a što bi imalo utjecaj i na planirane rokove sklapanja 
okvirnih sporazuma. Također, ni gospodarski subjekt u svom zahtjevu ne precizira točno na 
koji način predlaže da se cijena mijenja. 
  


