
               
             

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

MN-01-2017

prosinac 2017.godine



1. Podaci o naručitelju 
 Naručitelj: Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajc Rijeka  
OIB: 73674241432
Adresa: Uljarska 1
Telefon: 051/355919

URL:  www.hnk-zajc.hr

 
2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima 
 
Kontakt osoba: Doris Šegulja
Telefon: 051/355919
e-mail:  doris.segulja@hnk-zajc.hr 
 
Upite i zahtjeve za objašnjenjem u svezi ovog postupka  nabave preporučeno je naručitelju 
dostavljati elektroničkom poštom na prethodno navedenu adresu e-pošte. 
 
 
3. Evidencijski broj nabave 
 
Evidencijski broj nabave MN-01-2017

 
4. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa 
 
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi. 
 
5. Podaci o postupku  nabave 
 
Vrsta postupka  nabave:na postupak se ne odnosi Zakon o javnoj nabavi, nabava ispod 
zakonskog praga
 
Procijenjena vrijednost nabave:190.000,00 kn, za period od jedne godine (01.01.2017-
31.12.2017)
Vrsta ugovora o nabavi: ugovor o  nabavi robe  
 
Temeljem provedenog postupka sklapa se ugovor s jednim (1) gospodarskim subjektom .
Ugovor prestaje istekom posljednjega dana u mjesecu u kojemu se navršava 12 mjeseca
od dana kada je ugovor sklopljen ili izvršenjem Ugovora. 

http://www.hnk-zajc.hr/


6. Opis predmeta nabave 
 
Predmet ovog postupka nabave je nabava opskrbe električnom energijom, te u svemu
sukladno  tehničkim  karakteristikama  i  ostalim  traženim  uvjetima  naznačenima  u
Dokumentaciji za nadmetanje. 
 
 CPV oznaka i naziv:  09310000-5 Električna energija  
 
7. Opis i oznaka grupa predmeta nabave    Predmet nabave nije podijeljen na grupe.  
 
8. Količina predmeta nabave  
 
Količina predmeta nabave navedena je u Troškovniku. 
Količine  navedene u Troškovniku okvirne.  Stvarno nabavljena  količina  robe na  temelju
sklopljenog ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine.  

9. Tehnička specifikacija predmeta nabave ;

Ponuditelji nude predmet nabave u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu
električnom energijom (Narodne novine, broj 85/15), pridržavajući se u svemu Zakona o
tržištu  električne  energije  (Narodne  novine,  broj  22/13  i  95/15)  i  ostalih  propisa  koji
reguliraju tržište električne energije. 
 
Obračunsko razdoblje  Obračunsko razdoblje za opskrbu električnom energijom iznosi 
30+/-3 dana. 
 
Obračunski elementi Obračun električne energije izvršit će odabrani ponuditelj temeljem
mjernih podataka koje će utvrditi Operator distribucijskog sustava na obračunskim mjernim
mjestima, sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
(Narodne novine, broj  85/15) i  Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava (Narodne
novine, broj 36/06). 
 
Obračunski elementi na temelju kojih se radi obračun opskrbe električnom energijom su: 1.
Preuzeta radna energija izražena u kWh koja se određuje mjerenjem. Tarifne stavke za
prodaju električne energije utvrđuju se prema dobu dana i  dijele se na:  -  Više dnevne
tarifne stavke (VT) - Niže dnevne tarifne stavke (NT)  - Jedinstvena tarifa (JT): obračunava
se  električna  energija  isporučena  na  mjernom mjestu  s  tarifnim  modelom u  kojem se
obračunava samo jedna tarifa (npr. tarifni model-niski napon plavi) 
 
Po  višim  dnevnim  tarifnim  stavkama  obračunava  se  električna  energija  isporučena  u
vremenu od 07.00 do 21.00 sat u razdoblju zimskog računanja vremena, a u vremenu od
08.00 do 22.00 sata u razdoblju ljetnog računanja vremena. Po nižim dnevnim tarifnim
stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 21.00 do 07.00 sati
idućeg dana u razdoblju zimskog računanja vremena, a u vremenu od 22.00 do 08.00 sati
idućeg dana u razdoblju ljetnog računanja vremena. 
 



Iznos troška radne energije izračunava se množenjem preuzete količine u radne energije s
jediničnom cijenom radne energije, a sve u skladu s odgovarajućom tarifnom stavkom. 
 
2.  Radna snaga izražena u kW (za ona obračunska mjerna mjesta na kojima se snaga
registrira) koja se određuje na temelju vršnog opterećenja. Vršno opterećenje je najveće
srednje  opterećenje  izmjereno  tijekom 15  minuta  mjesečnog  obračunskog  razdoblja  u
doba viših  dnevnih tarifnih  stavki.  Iznos  troška radne snage izračunava se  množenjem
preuzete  količine  radne  snage  s  jediničnom  cijenom  radne  snage,  a  sve  u  skladu  s
odgovarajućom tarifnom stavkom. 
 
Pri obračunavanju preuzete radne energije i radne snage, njihove veličine zaokružuju se na
cijele brojeve. 
 
3. Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIE), sukladno Uredbi o naknadi
za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i  kogeneracije
(Narodne novine, broj 128/13) i trošarine za poslovnu ili neposlovnu uporabu električne
energije  koje  su  uređene  pozitivnim  propisima  Republike  Hrvatske,  te  druge  moguće
naknade, poreze ili dodatci, sukladno važeći propisima, a kupcu električne energije ih je
dužan obračunati opskrbljivač električnom energijom. 
 
10. Troškovnik 
 
Troškovnik, s opisima tarifnih modela, jedinicama mjere i okvirnim količinama čini prilog 3. 
ovog poziva.
 
 
11. Mjesto isporuke (obračunsko mjerno mjesto)  
 
Mjesta isporuke predmeta nabave podložna su promjenama tijekom važenja Ugovora .
 
Uključivanje novih mjernih mjesta, promjena nositelja ili isključivanje mjernih mjesta vršit će
se  sukladno  članku 30.  i  31.,  Općih  uvjeta  za  korištenje  mreže  i  opskrbu električnom
energijom (Narodne novine, broj 85/15). O nastaloj promjeni korisnici će do 20. u mjesecu
u kojem je nastala promjena obavijestiti  odabranog ponuditelja  i  Naručitelja  iz  točke 1.
Dokumentacije.  
 
12. Rok trajanja ugovora i rok isporuke 
 
Ugovor se sklapa  na razdoblje od 1 (jedne) godine s jednim gospodarskim subjektom.  
Rokovi početka i završetka isporuke robe bit će preciznije određeni u ugovoru, a opskrba 
počinje danom valjanog uključenja obračunskog mjernog mjesta u bilančnu grupu 
opskrbljivača od strane nadležnog operatora sustava.  
 
13. Razlozi isključenja ponuditelja 
 
13.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela 



odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog 
subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta: 
 
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje 
mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju 
(članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine 
(članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba 
položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita 
(članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita 
za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje 
kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona, b) 
prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne 
vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i
davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97., 27/98., 
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 
77/11. i 143/12.). 

 
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti
izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava 
na smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka  nabave. 
 
Naručitelj zadržava pravo da tijekom postupka nabave radi provjere gore navedenih 
okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s 
drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje 
gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi 
službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, naručitelj može od 
ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći: 
 

 dokument  tijela  nadležnog  za  vođenje  kaznene  evidencije  države  sjedišta
gospodarskog  subjekta,  odnosno  države  čiji  je  državljanin  osoba  ovlaštena  po
zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili,

 jednakovrijedni  dokument  koji  izdaje  nadležno  sudsko  ili  upravno  tijelo  u  državi
sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena
po  zakonu  za  zastupanje  gospodarskog  subjekta  ako  se  ne  izdaje  dokument  iz
kaznene evidencije naveden u točki I) ili, 

 izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za
zastupanje  gospodarskog  subjekta  ispred  nadležne  sudske  ili  upravne  vlasti  ili
bilježnika  ili  nadležnog  strukovnog  ili  trgovinskog  tijela  u  državi  sjedišta
gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, ako se
u  državi  sjedišta  gospodarskog  subjekta,  odnosno  u  državi  čiji  je  ta  osoba
državljanin  ne  izdaju  dokumenti  iz  naprijed  navedene  točke  I)  i  II)  ili  oni  ne
obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u točki 13.1. a) i b) Dokumentacije. 



 Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava iz Priloga I Dokumentacije. 
 
13.2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i  zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu
plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku
predstečajne nagodbe).   Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt
dužan je u ponudi dostaviti: a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti
starija  od  30  dana  računajući  od  dana  početka  postupka   nabave,  ili  b)  važeći
jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se
ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili  c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe
koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske
ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ili  izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti
starije od 30 dana računajući od dana početka postupka  nabave ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta  ne  izdaje  potvrda  Porezne uprave  ili  jednakovrijedni  dokument
nadležnog tijela sjedišta gospodarskog subjekta.  
 

13.3.  Ako  dostavi  lažne  podatke  pri  dostavi  dokumenata  na  temelju  kojih  se  utvrđuje
postoje  li  razlozi  za  isključenje  te  dokumenata  kojima  se  dokazuje  sposobnost
gospodarskih subjekata.   U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja
utvrđuje  se  za  sve  članove zajednice  pojedinačno.  Stoga ponudi  zajednice  ponuditelja
moraju  biti  ženi  traženi  dokumenti  na  temelju  kojih  se  utvrđuje  postoje  li  razlozi  za
isključenje za sve članove zajednice ponuditelja. 
 
14. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata 
 
Ponuditelji  dokazuju  svoju  pravnu  i  poslovnu  sposobnost  te  financijsku  sposobnost,
slijedećim dokazima koji se prilažu uz ponudu: 
 
14.1 Pravna i poslovna sposobnost 
 
Gospodarski subjekti dokazuju svoju pravnu i poslovnu sposobnost slijedećim dokazima 
koji se prilažu uz ponudu: 
 
a)  Upis  u  sudski,  obrtni,  strukovni  ili  drugi  odgovarajući  registar  države  sjedišta
gospodarskog subjekta. Ponuditelj  mora dokazati svoj upis u sudski,  obrtni,  strukovni ili
drugi  odgovarajući  registar  države  sjedišta  gospodarskog  subjekta.  Upis  u  registar
dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog
subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod  ili  izjava  kojom  se  dokazuje  upis  u  registar  ne  smije  biti  starija  od  tri  mjeseca
računajući od dana početka postupka  nabave. 
 
b) Dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje u tekstu: HERA),  za obavljanje
djelatnosti opskrbe električnom energijom, koja je izdana sukladno članku 16. stavak 1. i 2.
Zakona o energiji (Narodne novine, broj 120/12, 14/14 i 95/15).   Dokaz se prilaže u obliku
preslike važeće dozvole izdane od Hrvatske energetske regulatorne agencije te navedenim



dokazom  ponuditelj  mora  dokazati  da  je  ovlašten  za  obavljanje  djelatnosti  opskrbe
električnom energijom. 
 
c) Preslika sklopljenog Sporazuma kojim se reguliraju prava i obveze između ponuditelja
(opskrbljivača) i Operatora tržišta, sukladno članku 17. Pravila djelovanja tržišta električne
energije (Narodne novine, broj 135/06, 146/10 i 90/12).  Dokaz se prilaže u obliku preslike
važećeg  Sporazuma  ili  potvrde  Hrvatskog  operatora  tržišta  energije  d.o.o.  ili  na  drugi
dokaziv način. 
 

14.2 Financijska sposobnost 
 
a)  Dokument  izdan  od  bankarskih  ili  drugih  financijskih  institucija  kojim  se  dokazuje
solventnost gospodarskih subjekata (BON-2/SOL-2): 
 
Traženim dokumentom ponuditelj mora dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci
nije bio u blokadi niti jedan dan.  
 
Podaci  o  solventnosti  gospodarskog  subjekta  u  predmetnom  dokazu  sposobnosti
obavezno trebaju obuhvatiti dan početka postupka  nabave, odnosno  datum 13 prosinca
2016. godine. 
 
Predmetnim  dokazom  financijske  sposobnosti,  gospodarski  subjekt  dokazuje  da  ima
stabilno financijsko poslovanje. Procjena je Naručitelja da blokada računa ponuditelja može
ugroziti  njegovu  sposobnost  pravodobnog  podmirivanja  svih  obveza  koje  nastaju  kao
rezultat poslovnih procesa, a pretpostavka su za pravodobno izvršenje predmeta nabave.  
 
Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti  dokument o
financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio, on može dokazati financijsku sposobnost i
bilo kojim drugim dokumentom koji  Naručitelj  smatra prikladnim i  koji ima istu dokaznu
snagu kao i traženi. S tim u vezi, može za vrijeme roka za dostavu ponuda, primjenjujući
odredbe  dokumentacije  za  nadmetanje  koje  se  odnose  na  objašnjenja  vezana  uz
dokumentaciju,  dostaviti  upit  Naručitelju  o  prihvatljivosti  dokaza  sposobnosti  kojeg
namjerava dostaviti umjesto traženog dokaza sposobnosti.  Gospodarski subjekt može se,
po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na
pravnu  prirodu  njihova  međusobna  odnosa.  U  tom  slučaju  gospodarski  subjekt  mora
dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem
obveza drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se
osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata. 

Napomena; sve dokaze sposobnosti i razloge isključenja Ponuditelj može dostaviti u
neovjerenim preslikama. 

 



15. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja 
 
Više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o 
uređenju njihova međusobnog odnosa.  
 
Ponuda  zajednice  ponuditelja  mora  sadržavati  podatke  o  svakom  članu  zajednice
ponuditelja,  uz  obveznu  naznaku  člana  zajednice  ponuditelja  koji  je  ovlašten  za
komunikaciju s naručiteljem. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora
o  nabavi (predmet, količina, vrijednost i  postotni  dio) izvršavati  pojedini  član zajednice
ponuditelja. Naručitelj će neposredno plaćati svakom članu zajednice ponuditelja za onaj
dio  ugovora o nabavi  koji  je  on izvršio,  ako zajednica ponuditelja  na odredi  drugačije.
Svaki član iz zajednice ponuditelja dužan je uz zajedničku ponudu dostaviti sve dokumente
na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje (točka 13. Dokumentacije) te
dokaz  o  upisu  u  sudski  obrtni,  strukovni  ili  drugi  odgovarajući  registar  (točka  14.1.a.
Dokumentacije),  a  svi  zajedno  dužni  su  dokazati  (kumulativno)  zajedničku  sposobnost
ostalim navedenim dokazima sposobnosti. 
 Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj 
ponudi. 
 

16. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje 
 
Ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više 
podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke: - naziv ili tvrtka, sjedište, OIB 
(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je 
primjenjivo) i broj računa podizvoditelja,  - predmet, količina, vrijednost podugovora i 
postotni dio ugovora o  nabavi koji se daje u podugovor. 
 
Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o  nabavi dao u podugovor, dostavljeni podaci o 
podizvoditelju bit će obavezno navedeni u ugovoru o  nabavi. 
 
Korisnik je obvezan neposredno plaćati podizvoditelju za isporučenu robu ili pružene 
usluge. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno 
situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio. 
 
Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od javnog naručitelja 
zahtijevati odobrenje za: 
 
- promjenu podizvoditelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor, 
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o  nabavi koji je prethodno dao u podugovor, - 
uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti
ugovora o nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili
ne. 
 
Ukoliko  odabrani  ponuditelj  zatraži  od  naručitelja  promjenu  podizvoditelja  ili  uvođenje
jednog  ili  više  novih  podizvoditelja,  mora  naručitelju  dostaviti  podatke  (naziv  ili  tvrtka,
sjedište,  OIB  (ili  nacionalni  identifikacijski  broj  prema  zemlji  sjedišta  gospodarskog



subjekta,  ako  je  primjenjivo)  i  broj  računa  podizvoditelja,  predmet,  količina,  vrijednost
podugovora  i  postotni  dio  ugovora  o   nabavi  koji  se  daje  u  podugovor  )  za  novog
podizvoditelja.  Sudjelovanje  podizvoditelja  ne  utječe  na  odgovornost  odabranog
ponuditelja  za  izvršenje  ugovora  o  nabavi.  Ako  ponuditelj  ne  dostavi  podatke  o
podizvoditelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno. 
 
17. Sadržaj i način izrade ponude 
 
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije i svih 
njenih priloga te ne smije ni na koji način mijenjati i nadopunjavati tekst Dokumentacije. 
Ponuda mora sadržavati najmanje: 

 
Ponuda mora sadržavati:  1.    popunjeni ponudbeni list 

2. popunjeni Troškovnik;
3. dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi 

isključenja iz točke 13. Dokumentacije;
4. dokaze sposobnosti iz točke 14. Dokumentacije;
5. jamstvo za ozbiljnost ponude 

Ponuda  se  izrađuje  na  način  da  čini  cjelinu.  Ako  zbog  opsega  ili  drugih  objektivnih
okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili
više dijelova. 

 
18. Način  dostave ponude 
 
Zatvorenu omotnicu ponude ponuditelj predaje neposredno ili preporučenom poštanskom 
pošiljkom na adresu naručitelja – HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE Ivana pl. Zajc, 
Uljarska 1, 51000 Rijeka na kojoj mora biti naznačeno: 
 
- na prednjoj strani omotnice: 
 
 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE Ivana pl. Zajc, Uljarska 1, 51000 Rijeka
 
NABAVA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 
Evidencijski broj nabave MN-01-2017
 
 ››NE OTVARAJ‹‹ 
 
 
- na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice: 
 
Naziv i adresa ponuditelja / zajednice ponuditelja 
OIB Ponuditelja / zajednice ponuditelja 
 



20. Dopustivost alternativnih ponuda 
 
Alternativne ponude nisu dopuštene. 
 
  21.  Način određivanja cijene ponude  
 
Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. 
 
Ponuđene jedinične cijene iz  Troškovnika su nepromjenjive i  obuhvaćaju sve troškove,
popuste i  izdatke ponuditelja vezano za predmet nabave. Svi ostali  troškovi kao što su
naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora i trošarine za poslovnu ili neposlovnu
uporabu  električne  energije  te  druge  moguće  naknade,  porezi  ili  dodatci,  a  kupcu
električne energije ih je dužan obračunati opskrbljivač električnom energijom, uređeni su
pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 
 
Jedinične cijene ne sadrže ni troškove korištenja mreže, koje korisniku električne energije
na temelju Ugovora o korištenju mreže, zaračunava nadležni operator sustava. 
 
Ponuditelji  su obvezni ispuniti  Troškovnik na način da nude jediničnu cijenu te ukupnu
cijenu za svaku stavku po tarifnim modelima. Jedinične cijene treba ponuditi zaokruženo
na četiri decimalna mjesta izuzev  trošarina za poslovnu uporabu električne energije koje treba
zaokružiti na pet decimalnih mjesta, a ostale cijene na dva decimalna mjesta. Cijenu ponude
bez PDV-a i  cijenu ponude s PDV-om ponuditelj  je  dužan upisati  na način kako je  to
određeno u ponudbenom listu, a iznos PDV-a se izračunava u sustavu prema prethodno
unesenim iznosima. 
 
Ako  ponuditelj  nije  u  sustavu  PDV-a  ili  je  predmet  nabave  oslobođen  PDV-a,  u
ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti
iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a. 
 
22. Valuta ponude 
 
Cijena ponude izražava se u kunama. 
 
23. Kriterij za odabir ponude 
 
Kriterij za odabir ponude je najniža ponudbena cijena.
 
 
24. Jezik i pismo ponude 
 
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Sva ostala dokumentacija koja
se  prilaže  uz  ponudu  mora  biti  također  na  hrvatskom  jeziku.  Iznimno,  dio  popratne
dokumentacije može biti i na drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prijevod
ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen. 
 



25. Rok valjanosti ponude  
 
Rok valjanosti ponude je najmanje 90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. 

26. Opći uvjeti ponuditelja 
 
Opći uvjeti ponuditelja primjenjuju se u dijelu i samo ako nisu u suprotnosti s odredbama
Dokumentacije  .  Posebice  se  to  odnosi  na  obračunavanje  dodatnih  troškova,  to  jest,
ponuditelj ne može zaračunati nikakve dodatne troškove osim onih koji su već predviđeni
troškovnikom  Dokumentacije  (kao  npr.  naknada  dostave  dokumentacije,  opskrbna
naknada, trošak prijevremenog raskida pojedinačnog ugovora i sl.). 
 

27. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva  
 
27.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude  
 
Ponuditelj  je  obvezan u ponudi  dostaviti  bjanko zadužnicu ili  zadužnicu,  koja  mora biti
potvrđena kod javnog bilježnika i  popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i  sadržaju
bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12) i Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice
(Narodne novine, broj 115/12), u iznosu od 9.000,00 kuna (slovima:devettisućakuna), bez
uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavak
2. Zakona o obveznim odnosima, sa važenjem minimalno do isteka roka valjanosti ponude. 
 
Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude naplatiti u slučajevima ;

 odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
 dostavljanja neistinitih podataka 
 nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika 
 odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi 
 nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, 

 
Ako  istekne  rok  valjanosti  ponude,  Naručitelj  će  tražiti  od  ponuditelja  produženje  roka
valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku. Ako jamstvo
za  ozbiljnost  ponude  ne  bude  naplaćeno  Naručitelj  se  obvezuje  vratiti  ponuditeljima
izvornik jamstva za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka nabave.  
 

27.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 
 
Ponuditelj je obvezan, u slučaju odabira njegove ponude, prilikom sklapanja pojedinačnih
ugovora sa korisnikom iz točke 1. Dokumentacije, a ukoliko to korisnik zahtjeva, dostaviti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice, u visini do
10% (deset posto) ukupne vrijednosti ugovora sa pripadajućim PDV-om bez uvećanja, sa
zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o
obveznim odnosima.  Jamstvo  za  uredno  ispunjenje  ugovora  predaje  se  u  roku  od  10
(deset) dana od dana potpisa ugovora , s rokom valjanosti minimalno 30 dana od isteka



valjanosti ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede
ugovornih obveza. 
 
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti 
odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora. 
 
28. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda 
 

Krajnji  rok  za  dostavu ponuda  je  23.  prosinca  2016.  godine  do  10.00  sati  bez
obzira na način dostave ponuda.  Ponude koje su zaprimljene nakon isteka krajnjeg
roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelima, neće biti  otvarane te će se
vratiti ponuditeljima koji su ih podnijeli.

Otvaranje ponuda održati  će se dana 23.  prosinca 2016.  godine u 10.00 sati  u
prostorijama Kazališta,  sala za sastanke, prema redoslijedu zaprimanja.  Ponude će
otvoriti ovlaštene osobe naručitelja bez prisustva predstavnika ponuditelja, odnosno bez
javnog otvaranja.

 
32. Provjera ponuditelja 
 
Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o
odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o
nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su
traženi točkama 13. i 14. Dokumentacije. 

 
Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim 
neovjerenim preslikama dokumenata, primjerice u pogledu datuma izdavanja, odnosno 
starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je 
naručitelj odredio u postupku nabave. 
 
Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike
ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio
naručitelj, naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. U tom
slučaju  naručitelj  će  ponovo  izvršiti  rangiranje  ponuda  prema  kriteriju  za  odabir  ne
uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio, odnosno ponuditelja čiju je ponudu
odbio te pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da dostavi traženo. 
 
33. Rok donošenja odluke o odabiru/poništenju 
 
Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja je 30 dana od dana isteka 
roka za dostavu ponude. 
 



34. Rok, način i uvjeti plaćanja  
 
Korisnik će račune plaćati u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa za 
uredno isporučenu robu doznakom na žiro račun ponuditelja, odnosno podizvoditelja. 
 
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog
subjekta. 
Za svako zakašnjelo plaćanje odabrani Ponuditelj će obračunati, a Naručitelj platiti zatezne
kamate u visini referentne kamatne stope temeljene na objavi HNB, sukladno Zakonu o
obveznim  odnosima  i  to  od  datuma  dospijeća  obveza  do  datuma  ispunjenja  obveze
plaćanja, uzimajući u obzir broj kalendarskih dana u godini.
U slučaju slanja opomena odabrani ponuditelj nema pravo na naplatu troškova opomena. 

Ponuditelj isto tako ne može zaračunati nikakve dodatne troškove osim onih koji su već 
predviđeni Troškovnikom Dokumentacije. 

35. Trošak ponude i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje 
 
Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj. 
 

 



PRILOG I 
 

 
I Z J A V A

 
kojom ja ______________________________ iz ______________________________________   
(ime i prezime)        (adresa stanovanja) 
 
broj osobne iskaznice _______________izdane od_____________________________________
 
kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta 
 
_____________________________________________________________________________      
(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt,
da protiv mene osobno niti  protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena
pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili  više sljedećih kaznenih djela:   a)  prijevara
(članak  236.),  prijevara  u  gospodarskom  poslovanju  (članak  247.),  primanje  mita  u
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak
256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja
i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.),
davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje
utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u
sastavu  zločinačkog  udruženja  (članak  329.)  iz  Kaznenog  zakona,  b)  prijevara  (članak
224.),  pranje  novca  (članak 279.),  prijevara  u  gospodarskom poslovanju  (članak  293.),
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom
poslovanju  (članak  294.b),  udruživanje  za  počinjenje  kaznenih  djela  (članak  333.),
zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
(članak  338.),  protuzakonito  posredovanje  (članak  343.),  primanje  mita  (članak  347.)  i
davanje mita (članak 348.)  iz  Kaznenog zakona (''Narodne novine'',  br.  110/97.,  27/98.,
50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.). 
 
 
U ________________, __________ . godine.            
 

          M.P.   _________________________________         
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 

 
 



PRILOG II 

 
PONUDBENI LIST

Ispuniti sve stavke obrasca

Ponudbeni list br.: ……………………………………………….
u predmetu nabave Opskrba električnom energijom

PODACI O PONUDITELJU

Naziv ponuditelja: 
…………………………………………………………………………………………………………

Sjedište ponuditelja: 
…………………………………………………………………………………………………………

Adresa ponuditelja: 
…………………………………………………………………………………………………………

OIB ili nacionalni identifikacijski broj
prema zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta, ako je primjenjivo:
…………………………………………………………………………………………

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:              DA             NE          (zaokružiti točan status 
ponuditelja)

Adresa za dostavu pošte: 
…………………………………………………………………………………………………………

Adresa E-pošte: 
…………………………………………………………………………………………………………

Kontakt osoba ponuditelja: 
…………………………………………………………………………………………………

Broj telefona: 
…………………………………………………………………………………………………………
Broj telefaksa: 
…………………………………………………………………………………………………………



CIJENA PONUDE

Cijena ponude bez PDV-a u brojkama: 
………………………………………………………………………………

Iznos PDV-a u brojkama: 
…………………………………………………………………………………………………………

Cijena ponude s PDV-om u brojkama: 
…………………………………………………………………………………

PODACI O PONUDI

Rok valjanosti ponude: 

…………………………………………………………………………………………………………

U ________________, __________ . godine.            
 

          M.P.   _________________________________         
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe) 

 
 


