
 

Zagreb, 16. listopada 2020. 

 

Predmet:  Odgovor, dodatne informacije te objašnjenja naručitelja na pravodobno postavljen 
zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta u vezi sa Pozivom na dostavu 
ponuda u jednostavnoj nabavi informatičkog potrošnog materijala 

 
 
Temeljem zaprimljenog upita zainteresiranog gospodarskog subjekta u predmetnom postupku, 
očitujemo se kako slijedi: 
 
 
Pitanje 1: 

U troškovniku u stupcu ,,Naziv proizvodača" za artikle u rednim brojevima 1. - 8. te 15. i 16. krivo je 
iskazan naziv proizvođača. 
 
Tvrtka HP Computing and Printing d.o.o. je tvrtka čije je sjedište u Zagrebu, Radnička cesta 41 i to nije 
tvrtka koja proizvodi tražene artikle. 
 
Artikle tražene u r.b. 1. - 8. proizvodi tvrtka HP Inc. sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, 
artikle tražene u r.b. 15. i 16. proizvodi Hewlet Packard Enterprise. 
 
U vezi s navedenim predlaže se da naručitelj izvrši u troškovniku potrebnu izmjenu. 
 
Dokaz: Izvadak iz sudskog registra zatvrtku HP Computing and Printing d.o.o. 
 
Pitanje 2: 

S obzirom da u pozivu za dostavu ponuda nije izričito navedeno da se moraju ponuditi artikli kako je to 
opisano u stupcima ,,Oznaka ponuđenog artikla" i ,,Naziv proizvodača" predlaže se naručitelju da 
izričito navede da traži isključivo iskazane artikle, kako bi na taj način svi ponuditelji znali što moraju 
nuditi, a naručitelj će na taj način dobiti ponude koje su međusobno usporedive. 
 

Odgovor na pitanje 1 i 2: 

Prihvaćaju se primjedbe zainteresiranog gospodarskog subjekta te će sukladno istima biti adekvatno 
izmijenjen troškovnik i Poziv na dostavu ponuda. 
 

Pitanje 3: 

U troškovniku tražite dolje navedeni CD-R medij proizvođača PLATINET.  
Budući da isto nije dobavljivo na hrvatskom tržištu  da li vam možemo ponuditi CD-R medij proizvođača 
Traxdata. 
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Odgovor na pitanje 3: 

Prihvaća se primjedba gospodarskog subjekta te se smatra prihvatljivim ponuditi CD-R medij 
proizvođača TRAXDATA pod uvjetom da odgovara traženim specifikacijama. 
 
Sukladno navedenome adekvatno će se izmijeniti troškovnik gdje će uz prethodno navedenog 
proizvođača artikla biti pridodan i predloženi proizvođač, TRAXDATA. 
 
 
Kako bi svim gospodarskim subjektima omogućili predaju adekvatnih ponuda u skladu s 
informacijama iznesenim u ovom Odgovoru i dodatnim informacijama, Naručitelj produljuje rok 
za dostavu ponuda u predmetnom postupku do 21. listopada 2020.  
 
 
Potpis članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu nije moguć iz opravdanih razloga. Naime, 
članovi stručnog povjerenstva rade na izdvojenom mjestu rada, od kuće, uslijed posljedica izazvanih 
epidemijom bolesti COVID-19 i potresa u Zagrebu. 
 
Članovi Stručnog povjerenstva HBOR-a ovlašteni za pripremu i provedbu nabave: 
 
1. Boris Savić, v.r. 
2. Milan Pezelj, v.r. 


