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KLASA: 406-01/21-03/21 
URBROJ: 535-03-02/2-21-07 
 
U Zagrebu, 24. studenoga 2021. godine 
 
Na temelju članka 200. i 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), u vezi s 
točkom 37. Dokumentacije o nabavi, KLASA: 406-01/21-03/21, URBROJ:535-03-02/2-21-01 u  
postupku javne nabave Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave: 9/2021, 
Naručitelj, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, objavljuje 
 
 

II. OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI 
 
 
Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje objašnjenje Dokumentacije 
o nabavi, kako slijedi: 
 

1. Gospodarski subjekt navodi: 
 

„Budući da kupci razvrstani prema OIB-u iz Grupe 3. popisa obračunskih mjernih mjesta 
nisu trenutno kupci HEP Opskrbe, molimo Vas da nam za potrebe analize mjernih 
podataka i izračuna najbolje cijene ponude ovjerom  dokumenta u prilogu  omogućite 
pristup podacima  za obračunska mjerna mjesta kod HEP Operatora distribucijskog 
sustava.“ Također, gospodarski subjekt je priložio obrazac za koji traži ovjeru naručitelja. 

 
 
Naručitelj je podatke o obračunskim mjernim mjestima (OMM) za sve korisnike prikazao u 
Prilogu 3. Popis obračunskih mjernih mjesta (OMM)_v19112021, a u troškovnicima objedinjene 
količine za grupe predmeta nabave. 
 
Dokumentacijom o nabavi u točki 8. Tehničke specifikacije predmeta nabave propisana je 
mogućnost za gospodarske subjekte da u svrhu pripreme ponude mogu kod Naručitelja preuzeti 
podatke o krivuljama opterećenja.  
 
Slijedom navedenog, Naručitelj smatra da je podacima koje je naveo u dokumentaciji te 
omogućavanjem da se preuzmu podaci o krivuljama opterećenja, omogućio podnošenje ponuda 
bez preuzimanja posebnih rizika. Dodatno, Naručitelj ističe da su istovrsni podaci bili dostupni i 
u prethodnim postupcima nabave električne energije koje je Naručitelj provodio. 
 
Isto tako, navedeni obrazac koji gospodarski subjekt prilaže uz svoj upit Središnji državni ured 
ne može ovjeriti jer se radi o mjernim podacima korisnika središnje javne nabave, a također 
predmetni zahtjev je postavljen van roka propisanog člankom 202. ZJN 2016. 
 


