
KLASA: 406-01/19-03/11 
URBROJ: 535-04/3-19-07 
Zagreb, 29. ožujka 2019. godine 

 

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

točkom 37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/19-03/11, URBROJ: 535-04/4-19-02 u 

otvorenom postupku javne nabave računala i računalne opreme za Ministarstvo pravosuđa i 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, naručitelj, Središnji državni ured za središnju 

javnu nabavu, objavljuje 

 

1. IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI 

 

I. Naručitelj samoinicijativno mijenja točku 5. Dokumentacije o nabavi, Opis predmeta nabave, 

na način da se: 

 

o nakon teksta: "Ponuditelji su dužni ponuditi predmet nabave sukladno tehničkim 
specifikacijama i svim uvjetima za grupu predmeta nabave koju nude, a koji su navedeni 
u ovoj Dokumentaciji i Prilozima 7., 8. i 9. ove Dokumentacije", dodaje novi odlomak s 
tekstom kako slijedi: 

Za one stavke kod kojih je naručitelj odredio određeni element/komponentu ili 

jednakovrijedno, naručitelj neće odbiti ponudu gospodarskog subjekta koji u svojoj 

ponudi na zadovoljavajući način, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenje 

koje nudi na jednakovrijedan način zadovoljava zahtjeve i uvjete određene u ovoj 

Dokumentaciji. Stoga, na temelju načela učinkovitosti i ekonomičnosti javne nabave, 

ponuđeno tehničko rješenje mora biti u potpunosti kompatibilno s postojećim 

informacijskim sustavima korisnika i bez dodatnih financijskih troškova za korisnike, u 

suprotnom se takvo rješenje neće smatrati jednakovrijednim traženom te će ponuda biti 

odbijena. 

 

II. Naručitelj samoinicijativno mijenja točku 8. Dokumentacije o nabavi, Tehničke specifikacije 

predmeta nabave, na način da se: 

 

o briše odlomak: "Za Uređaje u Grupi 1. i Grupi 3. traži se tvornički predinstalirani 
operacijski sustav OEM Microsoft Windows 10 Pro 64-bit ili jednakovrijedno, zbog 
kompatibilnosti s postojećim informacijskim sustavima i licenčnim obavezama korisnika" 
i na isto mjesto dodaje novi odlomak s tekstom, kako slijedi: 

Za uređaje u Grupi 1. i Grupi 3. traži se tvornički predinstalirani operacijski sustav OEM 

Microsoft Windows 10 Pro 64-bit ili jednakovrijedno, radi kompatibilnosti s postojećim 

informacijskim sustavima, instaliranim aplikativnim rješenjima na Microsoft Windows 

operacijskom sustavu i licenčnim obavezama korisnika, te radi jednostavnijeg i 

učinkovitijeg centraliziranog upravljanja hardverskim i softverskim dijelovima 

informacijske infrastrukture korisnika kao i sprječavanja nastanka nerazmjernih troškova 

za korisnike. 

 

Naručitelj će objaviti novi pročišćeni tekst Dokumentacije o nabavi (pročišćeni tekst – 29.03.2019.), 
kojeg su se gospodarski subjekti dužni pridržavati prilikom izrade svoje ponude. 

Sve ostalo u Dokumentaciji o nabavi ostaje nepromijenjeno. 
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