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KLASA: 406-01/19-03/20 
URBROJ: 535-05/7-19-09 
 
U Zagrebu, 13. lipnja 2019. godine    

Na temelju članka 200. i 240. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s 
točkom 42. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/19-03/20, URBROJ: 535-05/6-19-02 u 
postupku javne nabave zaštitarskih usluga, evidencijskog broja 5/2019, naručitelj, Središnji državni 
ured za središnju javnu nabavu, objavljuje: 

 

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
 

I. OBJAŠNJENJE 
 

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

1. Gospodarski subjekt predlaže Naručitelju da dostavi tehničke specifikacije za svakog 
pojedinog korisnika unutar svake pojedine grupe, te navodi da iz Dokumentacije o nabavi 
nije vidljivo koliko sati je predodređeno za svakog pojedinog korisnika na njihovim 
lokacijama, niti koliko mjesečnih paušala i intervencija spada pod svakog korisnika, već su 
u troškovnicima navedeni samo ukupni sati, paušali i intervencije za sve korisnike unutar 
jedne grupe. Također napominje da je priložene informacije potrebno upotpuniti poradi 
adekvatnog planiranja organizacije pružanja usluga zaštite na svakoj pojedinoj lokaciji 
izvršenja istih. 

 
Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj provodi objedinjeni postupak 
nabave zaštitarskih usluga te je sukladno tome u dokumentaciji o nabavi prikazao objedinjene 
podatke o potrebama korisnika budućih okvirnih sporazuma. Dokumentacija sadrži sve potrebne 
tehničke specifikacije i navedene su se sve okolnosti bitne za izvršenje okvirnog sporazuma. 
Naručitelj je u točki 10. Dokumentacije naveo lokacije pružanja usluge, a prema korisnicima i prema 
vrstama zaštitarskih usluga. Nadalje, u točki 12.2.C.3. Naručitelj je naveo točne adrese za sve 
lokacije osim Zagreba, a koje se tiču pružanja usluge nadzora i interventnih ekipa, a sve kako bi 
ponuditelji mogli adekvatno isplanirati i organizirati interventne ekipe sukladno traženjima iz iste 
točke Dokumentacije. Također, Naručitelj napominje da je točkom 7. navedeno da je količina 
predmeta nabave okvirna, te ista je ovisna o potrebama korisnika. Korisnik je taj koji naposljetku 
na temelju okvirnog sporazuma sklapa ugovor, a uzimajući u obzir svoje potrebe i osigurana 
financijska sredstva. 

  


