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Zagreb, 6. lipnja 2019. godine 
 

Na temelju članaka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16), u vezi s 

točkom 42. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/19-03/14, URBROJ: 535-04/5-19-02, u 

otvorenom postupku javne nabave prijenosnih računala za Državni zavod za statistiku, naručitelj, 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 

 

I. OBJAŠNJENJE I IZMJENA DOKUMENTACIJE O NABAVI 

 
 

1. Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje i izmjenu 

Dokumentacije o nabavi, kako slijedi: 
 

o Gospodarski subjekt navodi:  
 

"Poštovani, 
 

U Dokumentaciji o nabavi za otvoreni postupak javne nabave prijenosnih računala za 

Državni zavod za statistiku u točki 9. Dokumentacije o nabavi naveli ste zahtjev od 45 

dana kao rok za isporuku. 
 

Ovim putem vas molimo za produženje roka na 100 dana jer za toliko veliku količina 

uređaja treba vrijeme i za proizvodnju i za dostavu do krajnjeg korisnika. 
 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju." 

 

Naručitelj djelomično prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta. Slijedom navedenog, mijenja 

se dio točke 9. Dokumentacije o nabavi na način da se rok isporuke od 45 dana produljuje na 

60 dana.  
 

2. Naručitelj samoinicijativno mijenja točku 37.3. Dokumentacije o nabavi, Jamstvo za 

otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, na način da se drugi paragraf koji glasi: 
 

„Zadužnicu ili bjanko zadužnicu će odabrani ponuditelj dostaviti popunjenu sukladno 
Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12 i 82/17) ili Pravilniku 
o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12 i 82/17), u visini 5 % 
(deset posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim 
kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima 
("Narodne novine", broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).“ 
 
mijenja i sada glasi: 
 
„Zadužnicu ili bjanko zadužnicu će odabrani ponuditelj dostaviti popunjenu sukladno 

Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12 i 82/17) ili Pravilniku 

o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ("Narodne novine", broj: 115/12 i 82/17), u visini 5 % 

(pet posto) od ukupne vrijednosti isporučene robe, bez PDV-a, bez uvećanja, sa zakonskim 

zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavku 2. Zakona o obveznim 

odnosima ("Narodne novine", broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).“ 
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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. 

 

Nastavno na sve gore navedeno, naručitelj uz ovo Objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi 

objavljuje pročišćeni tekst Dokumentacije o nabavi (pročišćeni tekst – 06.06.2019.) kojeg su se 

gospodarski subjekti dužni pridržavati prilikom izrade svoje ponude. 

 

Sve ostalo u Dokumentaciji o nabavi ostaje nepromijenjeno. 


