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KLASA: 406-01/19-03/29 
URBROJ: 535-08/4-19-08 
 
U Zagrebu, 13. rujna 2019. godine  

   
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), u vezi s 
točkom 40. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/19-03/29, URBROJ: 535-08/4-19-02 u 
postupku javne nabave opskrbe električnom energijom, evidencijskog broja 12/2019, naručitelj, 
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje: 

 

OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 

 
 

I. OBJAŠNJENJA 
 

 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje dokumentacije o 
nabavi kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt, u bitnome, daje osvrt na dostavljene podatke o potrošnji za mjerna 
mjesta koja spadaju pod Središnji državni ured za središnju javnu nabavu te prijedloge što 
bi ti podaci trebali sadržavati u narednim natječajima. Navodi kako nedostaju detaljniji 
podaci o svakom pojedinom OMM, odnosno da li spada u grupu onih koji imaju intervalno 
brojilo koja imaju mogućnost spremanja 15-minutnih opterećenja te kojim nadomjesnim 
krivuljama pripada svako pojedino OMM. Dalje ističe da za svako pojedino OMM nedostaje 
povijesna potrošnja za svaki pojedini mjesec u zadnjih godinu dana. Smatra upitnim zašto 
za npr. svaki pojedini OIB subjekta koji se nalazi u sustavu Središnjeg državnog ureda za 
središnju javnu nabavu nije dostavljen .zip file koji inače svaki opskrbljivač dobiva od HEP-
ODS-a prilikom analize potencijalnog novog kupca za što je moguće precizniji izračun 
ponude, a koji sadrži detaljne podatke o svakom pojedinom OMM. Zaključno navodi da su 
im potpuni i točni podaci za svako pojedino OMM neophodni kako bi mogli izračunati profil 
potrošnje koji predstavlja polazišnu osnovu za izračun cijene u ponudi za opskrbu 
električnom energijom. 

 
 
Zahtjev za objašnjenje dokumentacije o nabavi dostavljen je van roka te stoga naručitelj nije dužan 
odgovoriti. 
 
Međutim, naručitelj ukazuje da dokumentacija o nabavi sadrži dovoljno podataka za kalkulaciju 
cijena bez preuzimanja neuobičajenih rizika. Naime, količine u troškovnicima po tarifnim modelima 
dobivene su iz podataka o potrošnji po OMM za razdoblje od 1. travnja 2018. godine do 31. ožujka 
2019. godine. Naručitelj je u Prilogu IV – Popis obračunskih mjernih mjesta (OMM), naveo tarifne 
modele i datume isteka ugovora za sva OMM za koja je imao raspoložive podatke u trenutku objave 
postupka javne nabave. Dodatno, naručitelj je stavio na raspolaganje podatke o krivuljama 
opterećenja (srednje 15-minutne radne snage) za ona OMM navedena u Prilogu IV, koja su 
opremljena intervalnim brojilima. 
 
 
 
 


