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Na temelju članaka 200. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 37. 
Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/18-03/21, URBROJ: 535-05/4-18-02, u otvorenom postupku 
javne nabave tonera i tinti, evidencijski broj 11/2018, Naručitelj, Središnji državni ured za središnju 
javnu nabavu, objavljuje:  
 
 

VII. OBJAŠNJENJE I IZMJENU DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
I. Zbog tehničkih problema prilikom objavljivanja VI. Objašnjenja i izmjene Dokumentacije o 
nabavi u EOJN RH zbog kojih je Naručitelj bio u nemogućnosti kreirati ispravak poziva na nadmetanje, 
Naručitelj mijenja rok otvaranja ponuda iz prethodnog objašnjenja i određuje novi rok za dostavu 
ponuda i održavanje javnog otvaranja ponuda te sukladno tome mijenja dio točke 33. Dokumentacije 
o nabavi, Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda, koji glasi: 
 
„Javno otvaranje ponuda održat će se 5. veljače 2019. godine u 13:00 sati, u prostoriji za sastanke 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II,10000 Zagreb.“ 
 
mijenja se i sada glasi:  
 
„Javno otvaranje ponuda održat će se 6. veljače 2019. godine u 13:00 sati, u prostoriji za sastanke 
Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II,10000 Zagreb.“ 
 

II. Nadalje, budući da zbog navedenih tehničkih problema Naručitelj nije bio u mogućnosti uz 

prijašnje VI. Objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi u EOJN RH objaviti pročišćene verzije 

Troškovnika za grupe 1 i 2, Naručitelj ih objavljuje uz ovo Objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o 

nabavi. 

 

Slijedom navedenog, 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. 

 

Zaključno, Naručitelj uz ovo Objašnjenje i izmjenu Dokumentacije o nabavi objavljuje: 

- Pročišćeni tekst Dokumentacije o nabavi od 22. siječnja 2019. godine ver. 6  
- TROŠKOVNIK GRUPA 1 ver. 3 
- TROŠKOVNIK GRUPA 2 ver. 4 
 

 

 


