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Zagreb, 2. svibnja 2018. godine 
 
Temeljem članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) u vezi s točkom 
37. dokumentacije o nabavi, KLASA:406-01/18-03/9, URBROJ: 535-05/2-18-02 u otvorenom 
postupku javne nabave potrošnog materijala (sredstva za čišćenje i održavanje i materijal za 
higijenske potrebe i njegu), evidencijskog broja 5/2018, Naručitelj, Središnji državni ured za 
središnju javnu nabavu objavljuje:  

 
 

IV. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
Temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, Naručitelj daje objašnjenje kako slijedi: 

 
1. Gospodarski subjekt postavlja pitanje vezano uz artikl pod rednim brojem 29. Set za mokro 

čišćenje tvrdih podova, odnosno traži pojašnjenje tehničke specifikacije u smislu radi li se o 
kanti za mop ploču sa ocjeđivačem i pregradom ili o kanti za močo rese sa ocjeđivačem? 

 
Naručitelj pojašnjava kako je tehničkom specifikacijom opisano da se set za mokro čišćenje tvrdih 
podova odnosi na PVC kantu za močo rese sa ocjeđivačem. 

 
2. Gospodarski subjekt postavlja pitanje u vezi analitičkog izvješća i mogućnosti da mu se 

dozvoli dostava analitičkog izvješća koje se sastoji od više proizvoda različitih proizvođača 
kako bi se izbjegli dodatni troškovi ishođenja analitičkih izvješća, budući da je u I. objašnjenju 
navedeno da gospodarski subjekt može dostaviti jedno analitičko izvješće s popisom više 
srodnih artikala samo ukoliko se radi o istom proizvođaču. 
 

Naručitelj objašnjava kako je dana 12. travnja 2018. godine objavio putem EOJN-a I. Objašnjenje i 
izmjenu dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/18-03/09, URBROJ: 535-05/2-18-08, kojim je 
navedeno kako gospodarski subjekt može dostaviti jedno analitičko izvješće s popisom više 
srodnih artikala samo ukoliko se radi o istom proizvođaču. Međutim, ukoliko ovlašteni laboratorij 
izradi jedno analitičko izvješće na kojem se nalazi popis više vrsta artikala raznih proizvođača, 
Naručitelj će isto prihvatiti, bitno je, a kako smo već i naveli, da analitičko izvješće sadrži podatke o 
uvozniku i proizvođaču, datum dostave uzorka, datum početka i završetka analize te rezultate 
analize, odnosno mišljenje je li uzorak ispravan/neispravan, odnosno sukladan/nesukladan.  
 
 


