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REPUBLIKA HRVATSKA 
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PROMINA 
Put kroz Oklaj 144 

22 303 Oklaj 

OIB: 79734182959 

Tel/fax: 022 881 055  

e-mail: nacelnik@promina.hr  

 

KLASA: 310-02/16-01/1 

URBROJ: 2182/9-16-3 

Oklaj, 21. siječnja 2016. 

 

Sukladno članku 18. st.3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 

13/14) i članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Općine 

Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 11/14) Općina Promina objavljuje 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA 

za nabavu usluga: OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 2016. god. 

 

1. Naziv javnog naručitelja: Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, OIB: 

79734182959 

 

2. Evidencijski broj nabave: Ev-23/16 

 

3. Opis predmeta nabave:  OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM za 2016. godinu. 

3.1. Predmet nabave raščlanjen je prema pojedinim stavkama navedenim u troškovniku koji čini 

sastavni Poziva za dostavu ponuda. 

- Brojčana oznaka nomenklature: CPV: 09310000-5 

3.2. Opseg predmeta nabave/količina: specificirano u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za 

dostavu ponuda. 

Količina predmeta nabave navedena u Troškovniku je okvirna. Stvarno nabavljena količina robe 

na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne s tim da ukupna 

vrijednost nabavljene robe (bez PDV-a) na temelju sklopljenog ugovora ne smije prelaziti 

procijenjenu vrijednost nabave. 

 

4. Procijenjena vrijednost nabave: 144.000,00 kn  

 

5. Sadržaj i tehničke specifikacije ponude 
5.1. Ponuda treba sadržavati sljedeće obračunske elemente: 

- radna snaga u kW (za ona obračunska mjerna mjesta na kojima se snaga registrira) 

- preuzeta radna energija izražena u kWh. 

Radna snaga (SVT) u (kW) određuje se na temelju vršnog opterećenja, što predstavlja najveće 

srednje opterećenje izmjereno tijekom 15 minutnog mjesečnog obračunskog razdoblja u doba 

viših dnevnih tarifnih stavki. 
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Radna energija (kWh) se određuje mjerenjem. Tarifne stavke za prodaju električne 

energije utvrđuju prema dobu dana, kako slijedi: 

- Više dnevne tarifne stavke (RVT): obračunava se električna energija isporučena u 

vremenu od 07,00 do 21,00 sat kad se primjenjuje zimsko računanje vremena, odnosno od 

08,00 do 22,00 sata kad se primjenjuje ljetno računanje vremena. 

-  Niže dnevne tarifne stavke (RNT): obračunava se električna energija isporučena u 

vremenu od 21,00 do 07,00 sati sljedećeg dana kada se primjenjuje zimsko računanje 

vremena, odnosno od 22,00 do 08,00 sati sljedećeg dana kada se primjenjuje ljetno 

računanje vremena. 

-      Javna rasvjeta (JR): obračunava se električna energija isporučena na mjernom mjestu s     

        tarifnim modelom javna rasvjeta. 

Opskrbljivač mora kao obračunski element predvidjeti i Naknadu za poticanje proizvodnje iz 

obnovljivih izvora (OIE). 

5.2. Obračunsko razdoblje: 30+/-3 dana. 

5.3. Cijena 

Ponuditelji u troškovniku predmeta nabave upisuju jedinične cijene, ukupnu cijenu po 

stavkama i ukupnu cijenu kao zbroj svih stavki. U cijenu ponude uključeni su svi troškovi i 

popusti na ukupnu cijenu svih stavki iz troškovnika, bez poreza koji se iskazuje posebno. 

Cijena se piše brojkama i izražava u kunama. 

Iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE) prikazuje se 

odvojeno od cijene ostalih obračunskih elemenata, kao zasebna stavka u troškovniku. 

Jedinična cijena ne obuhvaća ostale naknade (naknade za korištenje prijenosne i distribucijske 

mreže) kako je to definirano važećim propisima. 

Opskrbljivač će u troškovnik upisati ukupni iznos troška radne snage izračunat množenjem 

ukupnog iznosa angažirane radne snage s jediničnom cijenom radne snage, ukupni iznos 

troška radne energije izračunat množenjem ukupnog iznosa radne energije po tarifnim 

stavkama s jediničnom cijenom odgovarajuće tarifne stavke, te ukupni iznos troška za 

naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE) izračunat množenjem 

ukupnog iznosa radne energije za sve tarifne stavke s jediničnom cijenom naknade 

Cijena električne energije je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora, osim ako 

drugačije nije propisano važećim zakonom kojim je regulirano tržište električne 

energije, u kojem slučaju je Ponuditelj pisanim putem dužan obavijestiti Naručitelja o  

izmjeni koja je temelj za promjenu cijene najkasnije u roku 8 dana od njenog stupanja  

na snagu. 

5.4. Način izdavanja i dostave računa 

Opskrbljivač će izdati jedan račun za sva obračunska mjerna mjesta sa specifikacijom 

potrošnje po pojedinim mjernim mjestima, u roku od 5 dana od dana primitka odnosno 

preuzimanja mjernih podataka. Račun će se dostaviti na adresu naručitelja putem pošte. 

Naručitelj će obavijestiti opskrbljivača ukoliko ne zaprimi račun do 15. dana u tekućem 

mjesecu. 

5.5. Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja uredno ispostavljenog računa kod  

Naručitelja 

5.6. Rok trajanja ugovora: do 31. prosinca 2016. god. 

      5.7. Rok valjanosti ponude: 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda  

5.8. Mjesto isporuke: Općina Promina 

5.9.  Jamstvo za uredno izvršenje ugovora: Izabrani Ponuditelj dužan je prilikom sklapanja 

ugovora predati Naručitelju bjanko zadužnicu solemniziranu na iznos do 50.000,00 kn  

 

6. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena 
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7. Dokazi sposobnosti 

a) Izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države 

sjedišta  gospodarskog subjekta ne stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva na 

službenim web stranicama Općine www.promina.hr (može biti dostavljen u neovjerenoj 

preslici) iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je predmet  

nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku 

likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili je nije već 

obustavio. 

b) Potvrda porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog 

tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, 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 koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave poziva na 

službenim web stranicama Općine, a kojom se dokazuje da je ponuditelj ispunio obveze 

plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

(može se dostaviti u neovjerenoj preslici) 

c) Izjava o nekažnjavanju  -  daje je osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje 

gospodarskog subjekta prema obrascu iz Priloga 3. Izjava ne smije biti starija od tri 

mjeseca računajući od dana objave poziva na službenim web stranicama Općine 

d) važeća Dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje 

djelatnosti opskrbe električnom energijom, sukladno Zakonu o energiji 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su 

ponuditelji dostavili Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja 

zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata 

i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima. 

 

8. Rok za dostavu ponude: 15 dana od objave Poziva na službenim web stranicama Općine 

www.promina.hr ,  zaključno 05. veljače 2016. godine do 12,00 sati.  

 

9. Otvaranje ponuda: Otvaranje ponuda je javno i započinje u službenim prostorijama 

Jedinstvenog upravnog odjela istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Pravo aktivnog 

sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici Naručitelja i 

ovlašteni predstavnici ponuditelja kojima je upućen poziv za dostavu ponuda. 

 

10. Način dostavljanja ponude: u zatvorenoj omotnici s nazivom ponuditelja i naručitelja, te 

naznakom “NE OTVARAJ –  ponuda za nabavu usluga: OPSKRBA ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM U 2016. god. na protokol Općine Promina ili poštom na adresu: Općina 

Promina, Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj  

 

11. Kontakt osoba: pročelnik Žarko Suman (022/881-018), procelnik@promina.hr 

 

12. Datum od kojeg se računa rok za dostavu poziva: datum objave na službenim web 

stranicama Općine, 21. siječnja 2016. 
 

13. Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje neizbrisivom tintom, na hrvatskom jeziku i 

latiničnim pismom, uvezana na način da čini cjelinu i da je onemogućeno vađenje ili 

umetanje stranica, s označenim stranicama na način da je vidljiv redni broj i ukupan broj 

stranica. Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi i potvrđeni potpisom ponuditelja uz naznačen 

datum ispravka. Ponuda mora sadržavati uredno popunjen ponudbeni list, troškovnik te 

dokaze sposobnosti  iz točke 7. ovog poziva.  

http://www.promina.hr/
http://www.promina.hr/


 

4 

 

 

14. Ponuditelji: Sukladno članku 5. i 7. st.1. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave 

bagatelne vrijednosti Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/14) 

i Odluci općinskog načelnika o početku postupka bagatelne nabave KLASA: 310-02/16-01/1 

URBROJ: 2182/9-16-2 od 19. siječnja 2016. god. poziv za dostavu ponuda upućuje se 

sljedećim gospodarskim subjektima: 
1. HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379 

2. GEN-I Zagreb d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb, OIB: 77604626413 

3. RWE ENERGIJA d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 81103558092 

 

15. Naručitelj će ponuditeljima iz toč. 14. koji u ostavljenom roku dostave ponudu uputiti 

obavijest o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u roku 30 dana od  

isteka roka za dostavu ponuda. Po objavi obavijesti, s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će 

se ugovor o nabavi usluga iz toč. 3. ovog Poziva. 

 

 

Prilog 1: Ponudbeni list 

Prilog 2: Troškovnik  

Prilog 3: Obrazac Izjave o nekažnjavanju 

 

                       OPĆINA PROMINA 

               NAČELNIK: 

 Tihomir Budanko 
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Prilog 1 

 

PONUDBENI LIST 

 

 

1. Broj i datum ponude  

2. Naziv i sjedište naručitelja: 
Općina Promina, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj 

OIB:79734182959 

3. Podaci o ponuditelju:  

 Naziv ponuditelja  

 Sjedište ponuditelja   

 Adresa ponuditelja  

 

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj 

prema zemlji sjedišta gospodarskog 

subjekta, ako je primjenjivo) 

 

 Broj računa /IBAN broj/banka  

 Navod je li ponuditelj u sustavu PDV-a  

 Adresa za dostavu pošte  

 Adresa e-pošte  

 Kontakt osoba ponuditelja  

 Broj telefona  

 Broj telefaksa  

4. Predmet nabave 
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 

2016. god. 

5. Cijena ponude bez PDV-a   

6. Iznos PDV-a   

7. Ukupna cijena ponude (s PDV-om)   

8. Rok valjanosti ponude 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda 

 

 

 

Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) uvezanih 

sljedećim redosljedom:  

  

1. 

 

2. 
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3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   za Ponuditelja: 

 

                                                                    ______________________________ 

                                                    (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja) 

 

                                                                                         Potpis i pečat 

 

      ______________________________ 

 

 

 

Napomena: 

 Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen 

poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s 

porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za 

upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza 

na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 
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Prilog 2. TROŠKOVNIK 
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Prilog 3. 

 

 

IZJAVA 
 

(temeljem članka  67. stavak 1.  točka 1. Zakona o javnoj nabavi – „Narodne novine“ broj 90/11, 

83/13, 143/13 i 13/14) kojom ja 

______________________________________________________________________________ 
(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od________________) 

 

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 

______________________________________________________________________________ 
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB) 
 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski 

subjekt nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više sljedećih kaznenih 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) te njegovih izmjena 

i dopuna. 
                                                                                                                                                                        

_______________________________________________________ 

(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe) 

 

 

 

U _________________ dana _____________  2016. godine 
* Napomena:  

- Potpis na izjavi ne mora biti ovjeren potpis od strane javnog bilježnika 

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave Poziva na službenim web stranicama Općine. 

 

 

 

 

 

 


