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KLASA: 030-03/19-01/06 

URBROJ: 510-02-02/01-19-03 

 

Zagreb, 29. svibnja 2019. 

 

U skladu s točkom 23. dokumentacije o nabavi, Klasa: 030-03/19-01/06, Ur.broj: 510-02-01-02/02-19-02, u 

postupku jednostavne nabave tonera, evidencijskog broja I-A-OT-66/19, Naručitelj, Središnji državni ured za 

obnovu i stambeno zbrinjavanje, objavljuje: 

 

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 

 

NABAVA I ISPORUKA TONERA ZA POTREBE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA 

OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 

 

Temeljem zaprimljenih upita gospodarskih subjekata, naručitelj daje objašnjenje Dokumentacije o nabavi, 

kako slijedi: 

 

1. Gospodarski subjekti mole naručitelja da točno odredi traži li originalne ili zamjenske tonere, odnosno 

za koje stavke traži da budu origiranalni. Kako u troškovniku ima puno color tonera kojih je zamjenska 

varijanta upitne kavalitete, a Naručitelj je propisao kako će, u slučaju kvara uslijed korištenja 

jednakovrijednog tonera i tinte,  ponuditelj biti dužan popraviti uređaj o svom trošku,gospodarski 

subjekt moli pojašnjenje tko će utvrđivati da li je do kvara došlo uslijed korištenja zamjenskog tonera, 

odnosno posjeduje li Naručitelj sudskog vještaka koji će utvrđivati navedeno? 

 

 

Naručitelj pojašnjava kako, zbog jednostavnosti postupanja te onemogućavanja budućih problema oko 

utvrđivanja razloga mogućih kvarova uređaja, određuje da je u postupku moguće nuditi isključivo originalne 

tonere, za sve stavke. 

 

Slijedom navedenog, naručitelj mijenja dio točke 5. i 6. dokumentacije o nabavi (označeno plavim fontom), te 

članak 5. ugovora. Uz nove verzije dokumentacije i ugovora dostavlja se i nova verzija troškovnika (verzije 

3). 

 

S obzirom na preostali kratak rok za dostavu ponuda, naručitelj produžava i rok za dostavu ponuda te se novi 

rok za dostavu ponuda određuje za 03. lipnja 2019. godine u 10:00 sati. 
 

 

Sukladno članku 202. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj ovo objašnjenje s izmjenom stavlja na raspolaganje 

na internetskim stranicama naručitelja te se ono nadalje smatra dijelom Dokumentacije o nabavi. 

 

Služba za javnu nabavu 

 

Marijana Šperanda 

                                  
REPUBLIKA HRVATSKA 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED                                                        

ZA OBNOVU I  STAMBENO ZBRINJAVANJE 

Savska cesta 28, 10000 Zagreb 

 


