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KLASA: 406-01/21-03/25 
URBROJ: 535-03-02/2-22-12 
 
Zagreb, 15. ožujka 2022. godine 
 
Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), naručitelj, 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, nastavno na Nacrt dokumentacije o nabavi (u 
daljnjem tekstu: Dokumentacija) za opskrbu električnom energijom, objavljenog u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda 
za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Naručitelj: Republika Hrvatska, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 
Adresa: Ulica Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb 
OIB:  17683204722 
 
Evidencijski broj nabave: 2/2022 
 
Opis predmeta nabave: 
Predmet nabave je nabava opskrbe električnom energijom, te u svemu sukladno tehničkim 
karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u Dokumentaciji. 
 
CPV oznaka i naziv: 09310000-5 Električna energija 
 
Datum početka prethodnog savjetovanja: 22. prosinca 2021. godine 
 
Datum završetka prethodnog savjetovanja: 31. prosinca 2021. godine 
 
Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja naručitelj je održao sastanak sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sastanci su održani nakon završetka prethodnog 
savjetovanja 13. siječnja 2022. godine. 
 
 
PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA: 
 

1. Primjedbe/prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta: 
 
Posljednjih godinu dana svjedočimo ogromnom porastu cijena električne energije i cijena 
ostalih energenata kako na hrvatskom tako i na svjetskim tržištima. Sukladno navedenom 
i trenutnim tržišnim kretanjima za očekivati je da će sve dostavljene ponude po 
raspisanom javnom nadmetanju biti znatno iznad procijenjene vrijednosti nabave u 
istima. 

 
Odgovor Naručitelja na prethodni prijedlog/primjedbu: 
 
Naručitelj je svjestan činjenice o globalnom porastu cijena energenata uključivo cijene električne 
energije. Za objavu predmetnog postupka javne nabave naručitelj će procijenjenu vrijednost odrediti 
nastavno na aktualno istraživanje tržišta i podatke koje je prikupio. 
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2. Izmjene Naručitelja 
 

Naručitelj u odnosu na Dokumentaciju koja je bila objavljena na ovom savjetovanju mijenja podatke 
o trajanju okvirnog sporazuma, procijenjenoj vrijednosti nabave, kriterije za odabir gospodarskog 
subjekta, rok valjanosti ponude i donošenje odluke o odabiru i to kako slijedi: 

 
Točka 4. Podaci o postupku javne nabave 
Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave sklopit će se okvirni sporazum na 
razdoblje od dvije (2) godine, s jednim gospodarskim subjektom koji obvezuje na izvršenje 
odnosno sklapanje ugovora na temelju okvirnog sporazuma. 
 
Točka 8. Tehničke specifikacije predmeta nabave 
Gospodarski subjekti mogu preuzeti u elektroničkom obliku (na CD-u) raspoložive podatke o 
krivuljama opterećenja (srednje 15-minutne radne snage) za obračunska mjerna mjesta navedena 
u Prilogu 3. Popis obračunskih mjernih mjesta (OMM). Podaci se odnose na razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 
 
Točka 12.2. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) 
Naručitelj u predmetnom postupku neće tražiti od ponuditelja bankovni obrazac BON-2/SOL-2 ili 
drugi odgovarajući dokument financijskih institucija, odnosno neće tražiti podatke o solventnosti kao 
uvjet ekonomske i financijske sposobnosti. 
 
S obzirom da Naručitelj neće tražiti uvjete ekonomske i financijske sposobnosti obrisao je točku 
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata u Dokumentaciji te se iz tog razloga promijenio redoslijed 
točaka u Dokumentaciji. 
 
Točka 26. Rok valjanosti ponude 
Rok valjanosti ponude je najmanje 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. 
 
Točka 30. Ostali uvjeti okvirnog sporazuma 
Naručitelj je u točki 30.1. Dozvola/sporazum za obavljanje djelatnosti obrisao treći stavak. 
 
Točka 34. Rok donošenja i način dostave odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja 
Naručitelj će donijeti odluku o odabiru/poništenju u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka 
za dostavu ponuda. 
 
 


