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Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 9., 10. i 11. 

Pravilnika o planu nabave, registru ugovora i prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 

(„Narodne novine“, broj 101/17), Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao javni naručitelj objavljuje: 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU 

S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu 

usluge, u vremenskom razdoblju od 2. do 9. svibnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske objavilo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za 

kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude, prijedlog ugovora i druge 

dokumente u svrhu provođenja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 

Obzirom na navedeno, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u skladu s člankom 10. Pravilnika o planu 

nabave, registru ugovora i prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi putem 

Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske objavljuje slijedeće podatke: 

 

1. Naziv i OIB naručitelja:  

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, Donje Svetice 38, Zagreb, 

OIB: 49508397045 

2. Evidencijski broj nabave: 

EBN-4-2022-VV 

3. Predmet nabave: 

Predmet nabave je usluga održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i 

zadacima - Centrix 

4. Datumi početka i završetka prethodnog savjetovanja: 

Prethodno savjetovanje trajalo je od 2. do 9. svibnja 2022. godine. 

5. Navod je li tijekom prethodnog savjetovanja naručitelj održao sastanak: 

Tijekom prethodnog savjetovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije održalo sastanak sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 

 



 
 

6. Tekst primjedbi ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu: 

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

Naručitelj je zaprimio slijedeće komentare, primjedbe i prijedloge: 

 

1. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

„U dokumentaciji o nabavi je navedeno sljedeće: „ 1. Osnovna podrška. Osnovna podrška 

mora uključivati sljedeće: … B. Pomoć korisnicima pri korištenju softvera … 8. Izvadak 

određenog seta podataka iz baze podataka koji nisu pokriveni postojećim izvještajima, a 

prema zahtjevu Naručitelja.“ Smatramo da uslugu iz točke 1. Osnovna podrška, B.8. 

Izvadak određenog seta podataka iz baze podataka koji nisu pokriveni postojećim 

izvještajima, a prema zahtjevu Naručitelja, bi trebalo prebaciti pod točku 3. Unaprjeđenje 

sustava, dokumentacije o nabavi iz razloga što potencijalno može doći do većeg 

aganžmana stručnjaka koji se trenutno ne mogu procijeniti.“ 

 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te ostaje pri svom zahtjevu da točka 

„Izvadak određenog seta podataka iz baze podataka koji nisu pokriveni postojećim 

izvještajima“ ostane pod točkom Osnovne podrške s obzirom da Naručitelj nema izravan 

pristup bazi podataka kako bi samostalno mogao izvršiti akciju izrade izvatka seta podataka iz 

baze. Broj takvih zahtjeva, a poglavito takvog tipa koji bi iziskivao veći angažman i duže 

vrijeme rada , tijekom dosadašnjega korištenja, zanemariv je. 

 

 

2. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

„U Dokumentaciji o nabavi navedeno je sljedeće: „ 2. Edukacija. Edukacije se održavaju u 

računalnoj učionici na lokaciji Naručitelja, u pravilu jednom mjesečno ili po dogovoru, za 

nove korisnike ili za stare korisnike radi dodatne edukacije.“ Predlažemo da se uz navedno 

održavanje edukacija stave još dodatne dvije mogućnosti, putem sustava za učenje (LMS) 

ili Online. Izgled predložene izmjene: Edukacije se održavaju u računalnoj učionici na 

lokaciji Naručitelja ili putem sustava za učenje (LMS) ili Online, u pravilu jednom 

mjesečno ili po dogovoru, za nove korisnike ili za stare korisnike radi dodatne edukacije.“ 

 

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će na odgovarajući način promijeniti 

Dokumentaciju o nabavi. 

 

 

 

 

 

 

 

ČLANOVI STRUČNOG POVJERENSTVA ZA 

NABAVU NARUČITELJA 

 

 


