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KLASA: 406-01/20-03/18 
URBROJ: 535-03-01/7-20-05 
 
U Zagrebu, 24. studenoga 2020. godine    

Na temelju članka 200. i 240. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s 
točkom 39. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/20-03/18, URBROJ: 535-03-01/7-20-01 u 
postupku javne nabave usluge ispisa: najam uređaja i programa za upravljanje ispisom, 
evidencijskog broja 12/2020, naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, 
objavljuje: 

I. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
 
Slijedom zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, Naručitelj daje pojašnjenje dokumentacije o 
nabavi kako slijedi: 
 
1. Gospodarski subjekt traži od Naručitelja prihvaćanje programskog rješenja koje se može 
instalirati na ispisne uređaje, a koje zadovoljava najvažnije tražene minimalne tehničke 
karakteristike i funkcionalnosti ispisa i sigurnosti, tzv. 'serverless' programsko rješenje. 
Alternativno, Gospodarski subjekt od Naručitelja traži prihvaćanje jedne instalacije programskog 
rješenja za krajnje korisnike koje je logički i tehnološki, odnosno mrežno povezano, pod uvjetom 
da je potrebnim modulima programskog rješenja moguće razdvojiti krajnje korisnike, a da su 
zadovoljene sve tražene minimalne tehničke karakteristike? 
 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj je temeljem potreba korisnika 
odredio da se, za one korisnike koji imaju potrebu za programskim rješenjem upravljanja ispisom, 
programsko rješenje ne instalira na uređaj već isključivo na server korisnika.   
Isto tako, Naručitelj ne može prihvatiti niti mogućnost da se programsko rješenje za više korisnika 
instalira kod jednog korisnika. Naime, upravo propisanom tehničkom specifikacijom Naručitelj 
nabavlja rješenje instalacije programa za upravljanje ispisom kojim svaki korisnik zasebno i 
odvojeno upravlja svojim uređajima i podacima. 
 
 
2. Gospodarski subjekt traži od Naručitelja da se skeniranje izdvoji kao zasebna stavka u 
troškovniku. 
 
Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta. Glavni troškovi koji nastaju prilikom nabave 
usluga ispisa su troškovi potrošnog materijala, amortizacije opreme i troškovi održavanja, a koji 
troškovi proizlaze iz aktivnosti ispisa. Obzirom na navedeno, Naručitelj nije predvidio u troškovniku 
stavke koje ne troše potrošni materijal odnosno Naručitelj nije predvidio skeniranje kao zasebnu 
stavku troškovnika nego navedeno treba biti uračunato u cijenu najma uređaja ili u cijenu ispisa. 
 
3. Gospodarski subjekt traži od Naručitelja izmjenu tehničkih specifikacija za uređaj Tip 1 u 
dijelu Integriranih priključaka na način da se umjesto integriranog wireless LAN priključka koristi 
wireless modul koji se na uređaj spaja putem vanjskog USB utora. 
 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Traženi uređaji su u svemu određeni 
tehničkom specifikacijom na način da sve tražene komponente budu integrirane u uređaju.  
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4. Gospodarski subjekt traži od Naručitelja pojašnjenje tehničkih specifikacija u dijelu Medija 
za pohranu: da li isti mora biti integriran unutar kućišta ponuđenog ispisnog uređaja ili je moguće 
ponuditi vanjski medij za pohranu? 
 
Naručitelj pojašnjava da medij za pohranu mora biti integriran unutar kućišta ispisnog uređaja.  

 

5. Gospodarski subjekt traži od Naručitelja pojašnjenje tehničkih specifikacija u dijelu Medija 
za pohranu: da li je specifikacijom definiran kapacitet jednog medija za pohranu ili je moguće 
ponuditi uređaj koji ukupnim zbroj kapaciteta medije za pohranu zadovoljava tražene uvjete? 
 
Naručitelj pojašnjava da je moguće ponuditi više medija koji ukupnim kapacitetom zadovoljavaju 
tražene uvjete, ali da svi mediji moraju biti integrirani unutar kućišta uređaja. 
 
 
 


