
 1

 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 
ĐAKOVO, P. PRERADOVIĆA 2/a 

Klasa: 401-01/15-01/45 
Ur. br. 2121-35-01-01-15-3 
Đakovo, 19.05.2015.god. 
 
 
 
 
 

POTENCIJALNIM PONUDITELJIMA 
               U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE 

              OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM 
          

 
       Evidencijski broj nabave : 01/2015 

 
 
 
Predmet: Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za 
opskrbu prirodnim plinom, evidencijski broj: 01/2015 

- dostavlja se  
 

 Poštovani, 
 
 Javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo zaprimio je dana 
18.05.2015. godine zahtjev za izmjenu i dopunu dokumentacije za nadmetanje u otvorenom 
postupku javne nabave opskrbe prirodnim plinom,evidencijski broj nabave 01/2015, poziv za 
nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 002-0019042 odaslan 
04.05.2015. godine, a objavljen 05.05.2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
u  „Narodnim novinama“. 
 Sukladno odredbama članka 31. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., broj 90/11, 
83/13,143/13 i 13/14), javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo dostavlja, u 
odnosu na zahtjev gospodarskog subjekta, sljedeće objašnjenje dokumentacije za 
nadmetanje za opskrbu prirodnim plinom, evidencijski broj nabave: 01/2015: 
 
PITANJE: 
 
Sukladno odredbi članka 31. Zakona o javnoj nabavi postavljamo zahtjev za izmjenom i 
dopunom dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu 
prirodnim plinom, evidencijski broj nabave 01/2015, objavljen 5. svibnja 2015. godine: 
 

 Točkom 22. Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj navodi da je cijena ponude 
fiksna i nepromjenjiva. 

Sukladno propisima koji uređuju odnose na tržištu plina te činjenicom da su sastavni dio 
cijene i regulirani elementi koje Opskrbljivač mora primjenjivati i mijenjati sukladno 
Odlukama o promjeni visine istih, te promjenjivosti i s kuta ulazne cijene plina, a sukladno 
ugovornim odnosima s veledobavljačem plina, opskrbljivač nije u mogućnosti nuditi i 
definirati, niti Naručitelj može tražiti nepromjenjivost cijena. Osim cijene tarifne stavke 
za distribuciju plina i mjesečnu naknadu u regulirane elemente također ulazi i cijena 
transporta, koju ponuditelj mora primjenjivati sukladno Odlukama o promjeni visine istih. 
Plin se nabavlja na otvorenom tržištu što znači da se ugovara u stranoj valuti, da podliježe 
kretanju svjetskog tržišta i nacionalnog tečaja valuta. U tom segmentu odabrani opskrbljivač 
nema utjecaja i iz tog razloga cijena opskrbe mora biti promjenjiva. 
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Molimo Naručitelja da izmijeni točku 22. Dokumentacije za nadmetanje. 
 

 Naručitelj se očituje na slijedeći način: 
 

 Sukladno članku 28. Zakona o energiji (Narodne novine, br. 120/12, 14/14) cijena 
energije za krajnje kupce sadrži dio cijene koji se slobodno ugovara, dio cijene koji se 
regulira, a može biti određen primjenom tarifnog sustava, naknade i ostala davanja 
propisana posebnim propisima. Sukladno 7. Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 
28/13, 14/14) energetska djelatnost koja se obavlja kao tržišna djelatnost je, između ostalog, 
i opskrba plinom krajnjih kupaca na tržištu plina, osim opskrbe plinom u obvezi javne usluge. 
Nadalje, istim člankom  propisano je da se obavljanje tržišnih energetskih djelatnosti na 
tržištu plina provodi  i organizira u skladu s ciljevima razvoja energetskih djelatnosti i 
potrebama krajnjih kupaca u Republici Hrvatskoj za postizanjem sigurne, pouzdane i 
kvalitetne opskrbe plinom uz poštivanje načela tržišnog natjecanja i jednakog pravnog 
položaja svih sudionika na tržištu u odnosu na ostvarivanje prava na izgradnju energetskog 
objekta, pristup plinskom sustavu, primjenu slobodno ugovorene cijene, prava na obavljanje 
energetske djelatnosti, dostupnost informacija i ostale slučajeve utvrđene odredbama 
Zakona o tržištu plina i zakona kojim se uređuje područje regulacije energetskih djelatnosti. 
Isto tako, člankom 6. Općih uvjeta opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13) cijenu plina 
u ugovoru o opskrbi plinom opskrbljivač plinom i krajnji kupac slobodno ugovaraju. Sukladno 
gore navedenom, a prema propisima koji reguliraju opskrbu plinom vidljivo je da su regulirani 
elementi cijene opskrbe plinom tarifna stavka za distribuciju plina i mjesečna naknada, dok 
ulazna cijena plina nije regulirana. Naručitelj kao krajnji kupac ne ulazi u ugovorni odnos, 
odnosno u ono što su ugovorili između sebe opskrbljivač plinom i njegov veledobavljač plina. 
Naručitelj, kao krajnji kupac, budući se slobodno ugovara cijena, traži da ostali elementi 
cijene, koji nisu regulirani, ne mogu biti promjenjivi.  
                
                Cijena koju određeni ponuditelj nudi za traženi predmet nabave rezultat je njegove 
poslovne politike. Rizik promjene cijene odnosi se jednako na ponuditelja i naručitelja, ovisno 
o eventualnom povećanju ili smanjenju nabavne cijene plina. 
       
                   Naručitelj ostaje kod uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje. 

 
  

Sukladno čl.31.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) odgovor na 
upit zainteresiranog gospodarskog subjekta prosljeđujemo u EOJN RH kako bi bila 
dostupna svim gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje. 

 
S poštovanjem, 

 
 
 
                                                                                                      Za naručitelja 
                                                                                  Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo
              
 
                             Povjerenstvo 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, putem Elektroničkog oglasnika javne 
nabave Republike Hrvatske 

2. Pismohrana, ovdje 


