
 

 

URBROJ: 2176/05-14-2152 

Sisak, 02.06.2020.god. 

 

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i članka 11. 

Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 

(Narodne novine, broj 101/17), Komunalac Sisak d.o.o. kao Naručitelj u položaju središnjeg 

tijela za javnu nabavu u otvorenom postupku objedinjene/zajedničke javne nabave 

objavljuje: 

 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 

SUBJEKTIMA ZA NABAVU ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

Naručitelj: Komunalac Sisak d.o.o., Središnje tijelo za javnu nabavu u otvorenom postupku    

                   objedinjene/zajedničke javne nabave 

Adresa:      Capraška ulica 8, Sisak 

OIB:            28236957305 

 

Evidencijski broj nabave:  4.1./20VV 

 

Opis predmeta nabave 

Predmet ovog postupka javne nabave je nabava opskrba električnom energijom sukladno  

Dokumentaciji o nabavi.  

 

CPV oznaka: 093100000-5 Električna energija 

 

Datum početka prethodnog savjetovanja:  25.05.2020.god. 

 

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 01.06.2020.god. 

 

Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja Naručitelja nije održan sastanak sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja jedan gospodarski subjekt je uputio prijedloge i/ili 

primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove kako slijedi: 

 

 

1. Gospodarski subjekt navodi: 

 

Obzirom na navedene količine u troškovnicima i kretanje cijene el. energije na tržištu predlažemo 

korekciju procijenjene vrijednosti nabave za: 

Naručitelj 1: Sisački vodovod d.o.o.          7.200.000,00 kn 

Naručitelj 3: Gradska tržnica Sisak d.o.o.    600.000,00 kn 

Odgovor Naručitelja: 

 

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i ostaje kod iste procijenjene vrijednosti iz 

razloga što uključuje sve opcije  sukladno dokumentaciji o nabavi. 

 

 

2.  Gospodarski subjekt navodi:   

Početak isporuke je moguć tek pod uvjetom i nakon što  opskrbljivač pribavi suglasnost operatora 

prijenosnog odnosno distribucijskog sustava o usklađenosti ugovora o opskrbi sa ugovorom o 

korištenju mreže naručitelja. 

U svrhu pribavljanja suglasnosti nadležnog operatora mreže, sukladno članku 45. stavku 4. Općih 

uvjeta za opskrbu električnom energijom, opskrbljivač je dužan ugovor o opskrbi dostaviti operatoru 

prijenosnog sustava ili operatoru distribucijskog sustava najkasnije u roku od 20 dana prije početka 

primjene, a operator je dužan u daljnjem roku od 10 dana od primitka novoga ugovora o opskrbi dati 

pisanu suglasnost o usklađenosti toga ugovora s ugovorom o korištenju mreže ili u istom roku 

obavijestiti podnositelja zahtjeva o potrebnim promjenama u ugovoru na koji je zatražena suglasnost.  

[Ukoliko ugovor o opskrbi prestaje važiti istekom roka na koji je zaključen, a naručitelj i njegov 

dotadašnji opskrbljivač zaključuju novi ugovor o opskrbi, dotadašnji opskrbljivač dužan je u roku od 

10 dana prije isteka roka važenja ugovora o opskrbi dostaviti operatoru prijenosnog sustava ili 

operatoru distribucijskog sustava novi ugovor o opskrbi]. 

Slijedom navedenog, napominjemo u da prije isteka roka od 20 dana od dana sklapanja ugovora o 

javnoj nabavi (članak 45. stavak 4. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom) nije moguće 

započeti isporuku električne energije.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Sukladno tome, predlažemo u točku 2.7. DON  dodati navod; 

„ isporuka električne energije počinje nakon što isporučitelj zaprimi od operatora distribucijskog 

sustava odnosno prijenosnog sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora o javnoj nabavi sa 

ugovorom o korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio sa operatorom distribucijskog sustava 

odnosno prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o javnoj nabavi.“ 

Odgovor Naručitelja: 

Naručitelj prihvaća prijedloge/primjedbe te će isto biti uneseno u dokumentaciju o nabavi . 

 

3.  Gospodarski subjekt navodi:   

- Vezano za troškovnike predlažemo slijedeće: 
1. Sisački vodovod je krivo zbrojio količine (ne zbraja se SN kod tarifnog modela Crveni/HEP 

PRO) 
2. Auto promet Sisak je kod svakog tarifnog modela CRVENI zaboravio staviti stavku SN i 

količinu (paziti da se zbroje samo kWh bez snage) 
Uz ove navode prilažemo korigirane troškovnike. 

 

Odgovor Naručitelja: 

Naručitelj prihvaća prijedlog te će ispraviti navedene troškovnike. 

 

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), ovo izvješće 

objavit će se na internetskoj stranici Komunalac Sisak d.o.o. i Elektroničkog oglasnika javne nabave. 

 

                           

                                                                                                                          Stručno povjerenstvo 


