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Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 
44. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/20-03/01, URBROJ: 535-04-01/7-20-01, u otvorenom 
postupku javne nabave računala i računalne opreme, ev. br. 15/2019, naručitelj, Središnji državni 
ured za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 

I. OBJAŠNJENJE I IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
 
1. Gospodarski subjekt navodi:  
 

 "Vezano uz Vaš natječaj za nabavu računala i računalne opreme, Ev. br. 15/2019, koji je 
20.1.2020. godine objavljen putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike 
Hrvatske (EOJN), pregledom objavljene dokumentacije uočili smo da se u sklopu točke 34., 
koja opisuje način isporuke robe, traži da „Naziv, oznaka i serijski broj ponuđenog modela te 
naziv proizvođača, upisani u obrascu/ima Tehničke specifikacije za grupu predmeta nabave 
za koju ponuditelj podnosi ponudu, moraju biti istovjetni nazivu, oznaci i serijskom broju 
proizvoda te nazivu proizvođača, na kutiji ili drugom izvornom tvorničkom pakiranju svakog 
isporučenog proizvoda." 
S obzirom da ponuditelji za ovako velik postupak javne nabave tražena računala i računalnu 
opremu nemaju odmah na skladištu već se ista proizvode naknadno po izvršnosti odluke o 
odabiru, nijednom ponuditelju serijski broj nije poznat prilikom izrade ponude; isti se 
dodjeljuje svakom pojedinom uređaju u procesu proizvodnje koja će uslijediti u budućnosti. 
Stoga predlažemo da se iz prethodno navedenog teksta dokumentacije o nabavi ukloni 
traženje navođenja serijskih brojeva u Tehničkim specifikacijama u kojima čak i nije 
predviđen prostor za njihov unos.“ 

 
Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te mijenja prvi odjeljak točke 34. Dokumentacije 
o nabavi. Dodatno naručitelj pojašnjava da se upisivanje naziva proizvođača te modela/oznake 
proizvoda traži u obrascu Troškovnika, a ne u obrascu Tehničke specifikacije.  
 
Slijedom navedenog, prvi odjeljak točke 34. sada glasi: 
 

„Naziv proizvođača te model/oznaka proizvoda navedeni u obrascu Troškovnika moraju biti 
istovjetno navedeni na kutiji ili drugom izvornom tvorničkom pakiranju svakog isporučenog 
proizvoda. Na kutiji ili drugom izvornom tvorničkom pakiranju svakog isporučenog proizvoda mora 
biti naznačen i serijski broj proizvoda.“ 
 

Sukladno članku 202. ZJN 2016, naručitelj ovo Objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi stavlja 
na raspolaganje na internetskim stranicama EOJN RH te se ono nadalje smatra dijelom 
Dokumentacije o nabavi. 
 
Naručitelj uz ovo Objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi objavljuje i sljedeći dokument: 
 

o DoN Računala_15-2019_v31012020 


