Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar
Klasa: : 406-01/19-702/086
Ur.broj: 3801-7-702-01-20-18
Zagreb, 6. travnja 2020.

Temeljem članaka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u
tekstu: ZJN 2016), u vezi s točkom 1. Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne
nabave Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO,
evidencijski broj: E-VV: 7-01/2020-IM, Naručitelj Sveučilišni računski centar, Josipa
Marohnića 5, 10 000 Zagreb, ovime objavljuje
IV. POJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI
Naručitelj je dana 3. travnja 2020. zaprimio zahtjev za pojašnjenjem Dokumentacije o
nabavi od zainteresiranih gospodarskih subjekata koji sadrže sljedeće upite:
1. Upit gospodarskog subjekta
Molimo pojašnjenje Dokumentacije o nabavi u dijelu poglavlja G-ELE-IT u svim
troškovnicima, gdje se u određenim stavkama nalazi zahtjev slijedećeg sadržaja: "sukladno
opisu navedenom u Funkcionalnim specifikacijama CSNI".
Dokument "Funkcionalne specifikacije CSNI" nije objavljen u natječajnoj dokumentaciji pa
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https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/suradnja/HR-ZOO/uredjenje_sjedista/hr
zoo_funkcionalna_specifikacija_csni_rev1.pdf važeći dokument? Ukoliko je dokument
relevantan za izradu ponude molimo da ga uvrstite u dokumentaciju postupka nabave kako
bi se izbjegle nedoumice.
Odgovor Naručitelja:
"Funkcionalna specifikacija sustava nadzora infrastrukture – CSNI“ sastavni je dio
izvedbenih projekta telekomunikacijskog kabliranja i centralnog nadzora infrastrukture za
sve lokacije na kojima se planiraju izvoditi radovi uređenja i opremanja svih sjedišta u sklopu
projekta HR-ZOO koji su sastavni dio predmetne Dokumentacije o nabavi.
Sukladno točki 2.4 „Tehnička specifikacija“ predmetne Dokumentacije, zbog opsega i
veličine, projekte, tehničke opise i nacrte nije moguće objaviti putem EOJN-a, stoga će ih
Naručitelj dostaviti ponuditelju nakon što zaprimi ispunjeni Zahtjev za dostavu
dokumentacije, a obrazac zahtjeva kojeg je potrebno ispuniti i dostaviti Naručitelju nalazi se
u Prilogu 4. Dokumentacije o nabavi.
Iako je dokument objavljen na poveznici koju je naveo gospodarski subjekt, sadržajno
odgovara dijelu izvedbenog projekta telekomunikacijskog kabliranja i centralnog nadzora
infrastrukture za Podatkovni centar Sveučilišta u Zagrebu - Rekonstrukcija zgrade 215 u
Kampusu Borongaj, a što je vidljivo i iz zaglavlja dokumenta, te je sadržajno isti i u ostalim
izvedbenim projektima sjedišta HR-ZOO, upućujemo zainteresirane gospodarske subjekte
da slijede način dostave pojašnjen u točki 2.4 predmetne Dokumentacije.

Temeljem članka 200. stavka 6. ZJN 2016 Naručitelj je ovlašten izmijeniti ili dopuniti
Dokumentaciju o nabavi do isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će osigurati
dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim
internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu
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