
 

 

Broj: 361-JN-02-EE/13 
Dubrovnik, 05. studenoga 2013. 
 
 
Temeljem čl. 31. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13), u otvorenom postupku javne 
nabave električne energije, evidencijski broj nabave 02-EE/13, broj objave u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave 2013/S 002-0090559, Naručitelj bez odgañanja stavlja na 
raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju 
sljedeće 
 

IZMJENE I DOPUNE DOKUMENTACIJE 
 
Slijedom upita gospodarskog subjekta za pojašnjenjem i izmjenom dokumentacije, 
naručitelj stavlja na raspolaganje sljedeće izmjene i dopune dokumentacije: 
 
Upit: 

Sukladno članku 36. stavku 7. i 8. Zakona o javnoj nabavi, molimo vas pojašnjenje i izmjenu 
dokumentacije za nadmetanje, konkretno za način sklapanja/primjene 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 
usklañenosti 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 usklañenosti 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 usklañenosti 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. 

 

Odgovor: 

 
Zbog navedene izmjene dokumentacije za nadmetanje, mijenja se članak 9. prijedloga 
Okvirnog sporazuma, te se točka 2.4. dopunjuje, a ostale točke dokumentacije ostaju 
nepromijenjene. 
 

1. Stavak 1. članka 9. Okvirnoga sporazuma mijenja se i glasi: 
 

«Ponuditelj se obvezuje početi s opskrbom električne energije nakon što 
isporučitelj zaprimi od operatora distribucijskog sustava odnosno prijenosnog 
sustava pisanu suglasnost o usklañenosti ugovora o javnoj nabavi s ugovorom o 
korištenju mreže kojega je naručitelj sklopio s operatorom distribucijskog sustava 
odnosno prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o javnoj 
nabavi, a sve sukladno člancima 45. i 46. Općih uvjeta za opskrbu električnom 
energijom.  
Početak opskrbe bit će definiran u svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavi. 
Sredstva za izvršenje financijskih obveza iz prvog godišnjeg ugovora o javnoj 
nabavi temeljem Okvirnog sporazuma, osigurana su u Financijskom planu 
naručitelja.» 
 

2. Točka 2.4. Dokumentacije za nadmetanje dopunjuje se i glasi: 
 

«Rok izvršenja okvirnog sporazuma je 31.12.2015. godine.  
Ugovori na temelju okvirnog sporazuma mogu se sklapati za 2014. i 2015. godinu. 
Ponuditelj se obvezuje početi s opskrbom električne energije nakon što isporučitelj 
zaprimi od operatora distribucijskog sustava, odnosno prijenosnog sustava, pisanu 
suglasnost o usklañenosti ugovora o javnoj nabavi s ugovorom o korištenju mreže 
kojeg je naručitelj sklopio s operatorom distribucijskog sustava, odnosno 
prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o javnoj nabavi, a 
sve sukladno člancima 45. i 46. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom. 
Početak opskrbe bit će definiran u svakom pojedinačnom ugovoru o javnoj nabavi.» 
 
 
Obzirom da se mijenjaju odredbe prijedloga Okvirnog sporazuma, kojeg su ponuditelji dužni 
ovjerenoga dostaviti u privitku ponude i nadopunjuje točka 2.4. Dokumentacije za 
nadmetanje, Naručitelj objavljuje izmijenjenu Dokumentaciju za nadmetanje, čime se 
postojeća stavlja van snage. Izmjenjena Dokumentacija za nadmetanje objavljuje se na isti 
način i na istim internetskim stranicama kao i osnovna Dokumentacija. 
 
 
Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
Davor Rudenjak 
Ivana Lucianović 
 


