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PREDMET: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za provedbu otvorenog postupka          
                     javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za  
                     NABAVU OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  

                          Evidencijski broj nabave: 4/14 
                

- ODGOVOR,  daje se    
 

 
 Dana 14.10.2014.  dostavljen je zahtjev gospodarskog subjekta  sljedećeg sadržaja cit.: 
 
„Sukladno članku 36.stavku 7. i 8. Zakona o javnoj nabavi, molimo vas pojašnjenje i izmjenu 
dokumentacije za nadmetanje, konkretno sklapanje ugovora. 
 
Željeli bismo ukazati na sljedeće: 
 

• nije tehnički izvedivo da isporuka električne energije započne istovremeno ili odmah 
po sklapanju ugovora o javnoj nabavi iz razloga što:  

 
(a)   sukladno članku 99. st. 2. ZJN, ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum je 
sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru, te  
(b)   sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14/06), kao prisilnom 
podzakonskom propisu, početak isporuke je moguć tek pod uvjetom i nakon što  opskrbljivač 
pribavi suglasnost operatora prijenosnog odnosno distribucijskog sustava o usklađenosti 
ugovora o opskrbi sa ugovorom o korištenju mreže naručitelja. 
 
U svrhu pribavljanja suglasnosti nadležnog operatora mreže, sukladno članku 45. stavku 4. 
Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, opskrbljivač je dužan ugovor o opskrbi 
dostaviti operatoru prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava najkasnije u roku 
od 20 dana prije početka primjene, a operator je dužan u daljnjem roku od 10 dana od 
primitka novoga ugovora o opskrbi dati pisanu suglasnost o usklađenosti toga ugovora s 
ugovorom o korištenju mreže ili u istom roku obavijestiti podnositelja zahtjeva o potrebnim 
promjenama u ugovoru na koji je zatražena suglasnost.  
 

    



[Ukoliko ugovor o opskrbi prestaje važiti istekom roka na koji je zaključen, a naručitelj i 
njegov dotadašnji opskrbljivač zaključuju novi ugovor o opskrbi, dotadašnji opskrbljivač 
dužan je u roku od 10 dana prije isteka roka važenja ugovora o opskrbi dostaviti operatoru 
prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava novi ugovor o opskrbi]. 
 
Slijedom navedenog, napominjemo u da prije isteka roka od 20 dana od dana sklapanja 
ugovora o javnoj nabavi (članak 45. stavak 4. Općih uvjeta za opskrbu električnom 
energijom) nije moguće započeti isporuku električne energije.  
Sukladno tome, predlažemo izmjenu dokumentacije za nadmetanje na način da isporuka 
električne energije počinje nakon što isporučitelj zaprimi od operatora distribucijskog 
sustava odnosno prijenosnog sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora o javnoj 
nabavi sa ugovorom o korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio sa operatorom 
distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz 
ugovora o javnoj nabavi.  
 
 
Isto tako predlažemo da se u Dokumentaciji za nadmetanje propiše da će početak opskrbe 
biti definiran u svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavi. 
 
 

• Molimo vas da u točki 2.8. brišete rečenicu „ Isporuku električne energije ponuditelj 
je dužan započeti na način da se osigura neprekidni kontinuitet opskrbe….“ iz razloga 
što Opskrbljivač nije odgovoran za kontinuitet opskrbe, eventualne ispade, već je za 
isto odgovoran Operator distribucijskog sustava. 

• Sukladno dosadašnjoj praksi DKOM-a molimo vas da korigirate troškovnik ili da 
postojećem dodate novi sa količinama na dvije godine, obzirom da provodite nabavu s 
ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na dvije godine“ 
 

Temeljem članka 31. st.3. Zakona o javnoj nabavi daje se objašnjenje kako slijedi: 
 

1. Nigdje u dokumentaciji za nadmetanje nije navedeno da isporuka električne energije 
mora započeti  istovremeno ili odmah po sklapanju ugovora o javnoj nabavi,  dok je u 
točci 2.4.  upravo i navedno da ponuditelji nude predmet nabave u skladu s Općim 
uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN, broj 14/06), pridržavajući se u 
svemu Zakona o tržištu električne energije (NN, broj 22/13) i ostalih propisa koji 
reguliraju tržište električne energije, te prema Troškovniku koji je sastavni dio ove 
Dokumentacije za nadmetanje, stoga smatramo da nije potrebno mijenjati 
dokumentaciju  za nadmetanje radi citiranja odredbi Općih uvjeta čija primjena se 
ionako ne može isključiti, već se podrazumijeva kao i sam propisani postupak  
pribavljanja suglasnosti nadležnog operatora mreže, sukladno članku 45. stavku 4. 
Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (NN, broj 14/06),; 

 
2. Zahtjev gospodarskog subjekta da se propiše da će početak opskrbe biti definiran u 

svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavi je suvišan, s obzirom da je već isto 
navedno u točci 2.8. Dokumentacije za nadmetanje pod podnaslovom cit.:  

 
 „Rok početka isporuke robe: Isporuku električne energije odabrani ponuditelj dužan je 
započeti na način da se osigura neprekidni kontinuitet opskrbe, a točan početak opskrbe biti 
će definiran u svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavi.“ 
 

3. Smatramo da nije potrebno brisati rečenicu „Isporuku električne energije ponuditelj je 
dužan započeti na način da se osigura neprekidni kontinuitet opskrbe….“ u točci 2.8., 
jer se zahtjev za kontinuitetom odnosi na početak isporuke i ishođenje već spomenute 



suglasnosti u okviru propisanih rokova, a ne na eventualne tehničke ispade tijekom 
trajanje ugovora za koje je odgovoran Operator distribucijskog sustava. 

4. Smatramo da nije potrebno korigirati Troškovnik,  jer je u samom nazivu istog već 
navedno „Elementi za izračun cijene godišnje potrošnje električne energije“,  dok je u 
točci  5.5. Dokumentacije  propisano da je cijena ponude nepromjenjiva 
za vrijeme trajanja ugovora,  a u točci  2.3.  navedeno da je  količina predmeta nabave  
određena u Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje  
okvirna,  te da će se računi  ispostavljati temeljem stvarne potrošnje električne 
energije. Stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od okvirnih količina 
predviđenih Troškovnikom, ali plaćanja po svim sklopljenim ugovorima ne mogu 
prijeći iznos procijenjene nabave bez PDV-a. 

 
 
 
 
  Povjerenstvo 
 
 Ivana Belec, dipl.iur. 


	PREDMET: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE za provedbu otvorenog postupka
	javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma za

