
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Ev. broj nabave: 

6/2019 

Objašnjenje dokumentacije o nabavi Stranica 1 od 2 

 

KLASA: 406-01/19-03/27 
URBROJ: 535-05/8-19-24 
 
Zagreb, 29. listopada 2019. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s točkom 
37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/19-03/27, URBROJ: 535-05/8-19-02, u otvorenom 
postupku javne nabave uredskog materijala, ev. br. 6/2019, naručitelj, Središnji državni ured za 
središnju javnu nabavu, objavljuje:  
 
 

III. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
I. OBJAŠNJENJA 

 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje objašnjenje dokumentacije o 
nabavi kako slijedi: 
 

Gospodarski subjekt dostavio je zahtjev za promjenom Dokumentacije o nabavi kojega 

naručitelj citira u cijelosti: 

 

Uvidom u natječajnu dokumentaciju u točkama 6., 7., 10. i 28. i troškovnike za Grupu 1. i 

Grupu 2. vidljivo je 

 

1. da se u Grupama 1. i 2. u pojedinim stavkama radi o istim artiklima 

- Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m2, omot od 500/1, boja bijela, 

B klase 

- Papir za jednostrani i dvostrani ispis i kopiranje A4, 80 g/m2, omot od 500/1, boja bijela, 

premium klase 

 

2. da su naznačene količine predviđene (okvirne), te da stvarno nabavljena količina može 

biti veća ili manja. 

 

3. da su točkom 10. DoN-a naznačena moguća mjesta isporuke, za Grupu 1. – Prilog 4., a 

za Grupu 2. – Prilog 5. 

 

4. da se Okvirni sporazum sklapa za svaku grupu predmeta nabave zasebno s jednim 

gospodarskim subjektom, odnosno odabranim ponuditeljem, sukladno kriteriju za odabir 

i traženim uvjetima iz ove dokumentacije. 

 

Prilikom pregleda DoN-a uočili smo kod mjesta isporuke da su sva mjesta isporuka za 

Grupu 1. u Prilogu 4. nalaze i u mjestima isporuke za Grupu 2. u Prilogu 5., te da u Don-

u u točki 10. Mjesto isporuke stoji navod moguća mjesta isporuke. 

 

S obzirom da smo zainteresirani isključivo za podnošenje ponuda za Grupu 1. Isporuka 

papira na palete na području grada Zagreba, uočili smo da bi mogli sklopiti potencijalno 

štetni okvirni sporazum, a vezano uz činjenicu da bi se moglo dogoditi da ne isporučimo 

niti jedan omot papira. Naime artikli koji se nalaze u troškovniku za Grupu 1. nalaze se i 
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u troškovniku za Grupu 2., a nigdje u dokumentaciji ne stoji da je okvirni sporazum 

obvezujući, tj. da ga pojedini naručitelj mora koristiti.  

 

Iščitavajući navod moguća mjesta isporuke, možemo jedino zaključiti da je sklapanje 

pojedinačnih ugovora za Grupu 1. ostavljeno na slobodnu volju svakom pojedinom 

naručitelju, te da sam naručitelj bez ikakvih dodatnih obvezujućih kriterija bira s kime će, 

po kojoj cijeni i za koju grupu sklopiti Ugovor. Kao primjer navodimo Ministarstvo 

gospodarstva koje je navedeno kao korisnik u Grupi 1. i Grupi 2., a ima samo jedno 

mjesto isporuke, „Ulica grada Vukovara 78“. 

 

Naručitelja podsjećamo da se radi o sklapanju višemilijunskog ugovora, te da s potpisom 

okvirnog sporazuma odabrani ponuditelj mora sa distributerima sklopiti obvezujući 

Ugovor o kupnji određene količine papira u određenom periodu i za određenu cijenu, 

kako bi u svakom trenutku imao dovoljnu količina papira na zalihi za isporuku. U slučaju 

ne realizacije takvog štetnog okvirnog sporazuma, a sve zbog propusta u natječajnoj 

dokumentaciji, sam potpisnik Ugovora bi imao vrlo velike financijske posljedice, a za koje 

bi prvenstveno kriv bio naručitelj. 

 

Zbog svega gore navedenog, a i same transparentnosti postupka tražimo od Središnjeg 

državnog ureda za središnju javnu nabavu da prvenstveno još jedanput kontaktira sve 

pojedinačne naručitelje, te u konačnici izvrši promjene u Prilogu 5., te iz njega izbaci sva 

navedena mjesta isporuke koja se nalaze i u Prilogu 4., te time odabranom ponuditelju 

za Grupu 1. osigura i sigurnu realizaciju samog okvirnog sporazuma. 

 

Naručitelj također ima mogućnost i da napravi izmjene u smislu kreiranja jedinstvene 

Grupe, te pri tome osmisli način kojim bi se isporuka na palete vrednovala na nekakav 

drugačiji i transparentniji način.  

 

Naručitelj neće mijenjati Dokumentaciju o nabavi, te daje pojašnjenje i odgovore gospodarskom 

subjektu na navedeno u zahtjevu za izmjenom: 

 

Naručitelj je točkama 4. i 28. Dokumentacije o nabavi odredio da se temeljem provedenog postupka 

nabave sklapa okvirni sporazum koji obvezuje na izvršenje. Također je određeno da će se taj okvirni 

sporazum sklopiti s jednim odabranim ponuditeljem. To znači da će korisnici okvirnog sporazuma 

za npr. Grupu 1 moći zatražiti isporuku predmetne robe samo od odabranog ponuditelja u Grupi 1 s 

kojim će i biti sklopljen okvirni sporazum i sve sukladno uvjetima kako je propisano Dokumentacijom 

o nabavi. Nadalje, naručitelj napominje da su količine u svim grupama predmeta nabave okvirne te 

će realizacija ovisiti o potrebama korisnika, a sve kako je i navedeno točkom 7. Dokumentacije o 

nabavi. 

 

Gospodarski subjekti samostalno odlučuju da li će podnijeti ponudu za neku od grupa predmeta 

nabave te tim postupkom u potpunosti pristaju na uvjete iz Dokumentacije o nabavi koja im je u 

potpunosti stavljena na raspolaganje.   

 

 


