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PREDMET: Postupak javne nabave robe „Opskrba električnom energijom“; 
                     E-MV-01/2013 
                   - objašnjenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje i troškovnika 
 
 
Na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) u otvorenom 

postupku javne nabave „Opskrba električnom energijom“; E-MV-01/2013, Naručitelj 

Komunalno Duga Resa d.o.o daje objašnjenje (odgovor na upit jednog gospodarskog 

subjekta) i mijenja dokumentaciju  za nadmetanje; 

 
I. OBJAŠNJENJE I IZMJENE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 
 
Komunalno Duga Resa d.o.o. je dana 5.03.2013.g. započeo s provođenjem otvorenog 

postupka javne nabave za Opskrbu električnom energijom ( E-MV-01/2013). U tijeku roka za 

dostavu ponuda pristigao je upit jednog gospodarskog subjekta u kojem se traži pojašnjenje 

troškovnika kao sastavnog dijela natječajne dokumentacije, objavljenog u pozivu na 

nadmetanje dana 5.03.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

U svom upitu gospodarski subjekt postavlja pitanje da li se navedene količine u troškovniku 

odnose na jednogodišnje razdoblje (Pojedinačni godišnji ugovor) ili se odnose za vrijeme 

trajanja  Okvirnog sporazuma (dvije godine), te da li je procijenjena vrijednost nabave od 

780.000,00 kuna određena za razdoblje od jedne godine ili za razdoblje od dvije godine. 

Nakon zaprimljenog upita istog gospodarskog subjekta, utvrđeno je da je Naručitelj u 

natječajnoj dokumentaciji odredio procijenjenu vrijednost nabave za razdoblje od jedne 

godine (780.000,00 kuna bez PDV-a), a ne kako je trebalo, za vrijeme od dvije godine u 

ukupnom iznosu od 1.560.000,00 kuna bez PDV-a, na koje se zaključuje Okvirni sporazum 

temeljem kojeg će se zaključiti jednogodišnji godišnji ugovori. 

Također je utvrđeno da je u objavljenom troškovniku Naručitelj odredio elemente za izračun 

cijene godišnje potrošnje, odnosno navedene količine u troškovniku trebale su biti određene 

prema dvogodišnjoj potrošnji, odnosno za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma. 

S obzirom na navedeno, Naručitelj na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o javnoj 

nabavi (NN br.90/11) prije isteka roka za dostavu ponuda mijenja točku 1.6. 

Dokumentacije za nadmetanje (E-MV-01/2013) pod naslovom „Procijenjena vrijednost 

nabave“ , koja sada glasi: 



: 

„1.6. Procijenjena vrijednost nabave“: 
Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave za razdoblje od dvije godine iznosi 
1.560.000,00 kuna (bez PDV-a)“. 
 
U točki 7.5. dokumentacije za nadmetanje pod naslovom „Datum, vrijeme i mjesto 
ponude“, Naručitelj temeljem članka 31. stavak 5. produljuje rok za dostavu ponuda za 
deset (10) dana od dana slanja Izmjene dokumentacije za nadmetanje u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave i na web stranicama Naručitelja. 
 
Slijedom iznijetog, rok za dostavu ponuda je 28.03.2013.g. do 12 sati. 
Otvaranje ponuda bit će javno dana 28.03.2013. godine u 12 sati na adresi naručitelja 
Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa. 
 
Sve ostale odredbe iz dokumentacije za nadmetanje ne mijenjaju se. 
 
Sukladno članku 31. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11) Naručitelj ovo 
objašnjenje i Izmjenu dokumentacije za nadmetanje stavlja bez odgode na raspolaganje na 
internetskim stranicama Naručitelja i objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave na 
isti način kao i osnovnu dokumentaciju za nadmetanje. 
 
Ovom objašnjenju, Naručitelj  pridružuje, odnosno objavljuje u Elektronički oglasnik javne 
nabave  izmijenjeni troškovnik sa određenim elementima i količinama za izračun cijene 
potrošnje električne energije za dvije godine. 
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