
1. OPIS PREDMETA NABAVE 
 

Provodi otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata (3) na 
razdoblje do četiri godine za nabavu ELEKTIČNE ENERGIJE 

 
 
KOLIČINA PREDMETA NABAVE 

 
 

811.443.840 kWh

R.br. OPIS Jed. mjere Količina Jed.cijena Iznos,kn

Električna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi kWh 16.752 0,00 kn

Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije kWh 16.752 0,00 kn

Trošarina za poslovnu uporabu električne energije kWh 16.752 0,00 kn

0,00 kn

Električna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi kWh 12.941.376 0,00 kn

Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije kWh 12.941.376 0,00 kn

Trošarina za poslovnu uporabu električne energije kWh 12.941.376 0,00 kn

0,00 kn

Električna energija u doba više dnevne tarife kWh 15.700.704 0,00 kn

Električna energija u doba niže dnevne tarife kWh 12.610.344 0,00 kn

Angažirana snaga u doba više tarife kW 22.316

Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije kWh 28.311.048 0,00 kn

Trošarina za poslovnu uporabu električne energije kWh 28.311.048 0,00 kn

0,00 kn

Električna energija u doba više dnevne tarife kWh 23.685.456 0,00 kn

Električna energija u doba niže dnevne tarife kWh 18.435.744 0,00 kn

Angažirana snaga u doba više tarife kW 112.028

Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije kWh 42.121.200 0,00 kn

Trošarina za poslovnu uporabu električne energije kWh 42.121.200 0,00 kn

0,00 kn

Električna energija u doba više dnevne tarife kWh 50.206.800 0,00 kn

Električna energija u doba niže dnevne tarife kWh 36.618.504 0,00 kn

Angažirana snaga u doba više tarife kW 195.996

Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije kWh 86.825.304 0,00 kn

Trošarina za poslovnu uporabu električne energije kWh 86.825.304 0,00 kn

0,00 kn

Električna energija u doba više dnevne tarife kWh 392.738.664 0,00 kn

Električna energija u doba niže dnevne tarife kWh 248.489.496 0,00 kn

Angažirana snaga u doba više tarife kW 1.620.000

Naknada za poticanje obnovljivih izvora energije kWh 641.228.160 0,00 kn

Trošarina za poslovnu uporabu električne energije kWh 641.228.160 0,00 kn

0,00 kn

1.

UKUPNO Plavi NN

UKUPNO Bijeli SN

2.

Tarifni model: Žuti NN

Tarifni model: Bijeli VN

UKUPNO Bijeli VN

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U RAZDOBLJU 12.2017.-11.2021.

Tarifni model: Plavi NN 

6.

Tarifni model: Crveni NN 

Tarifni model: Bijeli NN

5.

UKUPNO Bijeli NN

UKUPNO Žuti NN

UKUPNO Crveni NN

3.

4.

Tarifni model: Bijeli SN

 
 

2. MJESTO, ROK  ISPORUKE ROBE 
Planirani rok za isporuku predmetne robe: prosinac 2017.godine-studeni 2021.godine. 
 
Sa isporukom robe započinje se odmah po obostranom potpisivanju ugovora. 
 
Isporuka električne energije počinje od datuma primjene ugovora o javnoj nabavi i temeljem Pravila o promjeni 
opskrbljivača električnom energijom NN 56/15 stavak VI članci 13, 14,15  i nakon što isporučitelj zaprimi od 
operatora distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora o javnoj 
nabavi s ugovorom o korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio s operatorom distribucijskog sustava odnosno 
prijenosnog sustava za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora o javnoj nabavi. 
 
Mjesta isporuke robe: cijeli teritorij Republike Hrvatske (prema prilogu –Popis obračunskih mjernih mjesta). 
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3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

Gospodarski subjekt u ovom postupku nabave u ponudi dostavlja europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (dalje u 
tekstu: ESPD) koja se sastoji od ažurirane formalne izjave gospodarskog subjekta kao preliminarnog dokaza, a kojima se 
zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane.  
 

3.1. Naručitelj je obvezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz 
postupka javne nabave ako utvrdi da: 

1) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin 
Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za: 

(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju  

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) 
Kaznenog zakona 
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 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.) 
 
(b) korupciju, na temelju  
 
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), 
članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. 
(nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) 
i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), 
članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. 
(protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona 
(„Narodne novine“, br. 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.) 
 
(c) prijevaru, na temelju 
 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i 
članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih 
davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 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.) 
 
(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 
 
- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. 
(obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona 
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) 
iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 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.) 
 
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju  
 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 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.) 
   
(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju  
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- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 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.) ili 
 
2) je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, 
upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i 
koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka 
od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog 
nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz 
članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 
 
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti dokaze 
o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za 
isključenje. 

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje: 
- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete 
prouzročene kaznenim djelom ili propustom, 
- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s 
kaznenim djelom ili propustom, 
- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili 
propusta. 

Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog 
djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. 

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete 
mjere primjerene. 

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne 
nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka 
roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi. 

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz 
postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije 
određeno drukčije. 

 Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ESPD obrazac te je obvezan  ispuniti podatke sukladno uputama u 
ESPD-u koji se odnose na osnove za isključenje gospodarskog subjekta: 

 ESPD obrazac, Dio III: Osnove za isključenje, A: OSNOVE POVEZANE S KAZNENIM PRESUDAMA 

  

Naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.1. 
prihvatiti:  

- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni 
dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno 
državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. 

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju 
takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako 
izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod 
nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog 
nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.  

 
3.2. Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski 
subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 
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1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 

 
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski 

subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.  
 
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu 
plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
 

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ESPD obrazac te je obvezan ispuniti podatke sukladno uputama u ESPD-u 
koji se odnose na osnove za isključenje gospodarskog subjekta: 

ESPD obrazac, Dio III: Osnove za isključenje, B: OSNOVE POVEZANE S PLAĆANJEM POREZA ILI DOPRINOSA 
ZA SOCIJALNO OSIGURANJE 

 
Naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 3.2. prihvatiti:  
- potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta 
kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. 
 
 
Odredbe točaka 3.1. i 3.2. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje 
podugovaratelja, zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem 
od 5 dana. 
Odredbe točaka 3.1. i 3.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će 
od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za 
odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje. 
  

OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 

 
3.3.. Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako: 
 

 je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u 
postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, 
ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema 
nacionalnim zakonima i propisima. 

 

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ESPD obrazac te je  obvezan  ispuniti podatke sukladno uputama u ESPD-u 
koji se odnose na osnove za isključenje gospodarskog subjekta: 

ESPD obrazac, Dio III: Osnove za isključenje, C: OSNOVE POVEZANE S INSOLVENTNOŠĆU, SUKOBIMA 
INTERESA I POSLOVNIM PREKRŠAJEM 

Odredbe točke 3.3.. odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje 
podugovaratelja, zatražit će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 
dana. 
Odredbe točke 3.3. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od 
gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, 
ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.  
 

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta 
iz točke 3.3.:  

izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana 

gospodarskog subjekta i dodatno Izjavu o nepostojanju razloga za isključenje iz članka 254. stavak 1. točka 2. ZJN 2016. 
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davatelja (ovlaštene osobe (ili osoba) po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta) s ovjerenim potpisom kod javnog 

bilježnika da ne postoje razlozi isključenja iz članka 254. stavak 1. točka 2. ZJN 2016., na obrascu G. koji će biti sastavni 

dio dokumentacije o nabavi.  

4.KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 

 
4.1.  Svaki gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.   
 

Gospodarski subjekt obvezan je  u ponudi kao preliminarni dokaz sposobnosti  za obavljanje profesionalne djelatnosti 
dostaviti ispunjen ESPD obrazac (Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE 
PROFESIONALNE DJELATNOSTI: točka 1.)  
 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.  dokazuje se: 

- izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici 
njegova poslovnog nastana 

 

4.2. Dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje u tekstu: HERA), za obavljanje djelatnosti opskrbe 
električnom energijom, koja je izdana sukladno članku 16.stavak 1.i 2. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 
102/15). 

Dokaz se prilaže u obliku preslike važeće dozvole izdane od Hrvatske energetske agencije te navedenim dokazom 
ponuditelj mora dokazati da je ovlašten za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom. 

 

4.3. Preslika sklopljenog Sporazuma kojim se reguliraju prava i obveze između ponuditelja (opskrbljivača) i Operatora 
tržišta, sukladno članku 19. Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 121/15, 48/16). 

Dokaz se dostavlja u preslici Sporazuma ili potvrde Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. ili na drugi dokaziv 
način. 

 

Ekonomska i financijska sposobnost 

 
4.4.Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da je njegov ukupni godišnji promet u posljednje tri 
dostupne financijske godine zajedno jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave podijeljen s četiri.  

 

Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz ekonomske i financijske sposobnosti dostaviti 
ispunjen ESPD obrazac (Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, B: EKONOMSKA I FINANCIJSKA 
SPOSOBNOST - točka 1a., ako primjenjivo točka 3.). 
 

Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta iz točke 4.4.  se dokazuje: 

- izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o 
datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim 
prometima dostupna u vrijednosti razmjenoj procijenjenoj vrijednosti nabave. 

Ako gospodarski subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti predočiti dokumente i dokaze o ekonomski i 
financijskoj sposobnosti koje Naručitelj zahtijeva, on može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo 
kojim drugim dokumentom koji Naručitelj smatra prikladnim. 
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Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir 
gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog 
odnosa. 

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na 
raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te 
resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. 

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja 
kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim 
kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. 

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih 
subjekata. 

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija 
ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna.  

 
Tehnička i stručna sposobnost 
 
4.5. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje 
prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorne strane.  
 
Popis mora sadržavati dokaz o izvršenju najmanje 1 (jednog), a najviše 4 (četiri) ugovora vezanih uz predmet nabave 
zbirne vrijednosti od minimalno:  131.000.000,00 kuna bez PDV-a. 
 
 
Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz tehničke i stručne sposobnosti dostaviti ispunjeni ESPD 
obrazac (Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, C: TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST – točka 1a. i točka 
10.)  
 
Ukoliko se radi o zajednici gospodarskih subjekata, sposobnost iz ove točke dokazuje se kumulativno. 
 
Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir 
gospodarskog subjekta osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog 
odnosa. 

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na 
raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te 
resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. 

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja 
kriterija za odabir ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim 
kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.  

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje 
postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za 
vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom 
u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije 
besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. 

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od 
gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili 
dokaza. 
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5. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA  

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može 
zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog 
ugovora.   

 
6. PODUGOVARANJE 
 
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi: 
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio), 
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa,    

zakonski zastupnici podugovratelja), 
3. navesti dokaze da ne postoji osnova za isključenje za podugovaratelja,  
4.    dostaviti europsku jednistvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja. 
 
Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi.  
 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.  
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća 
podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). 
Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 
 
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati: 
-  promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, 
- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj 
nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili 
ne, 
- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor. 
Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke iz podtočke 1. i 2. ove točke dokumentacije o nabavi za novog 
podugovaratelja. 
 
Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja: 

- u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku 
javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost 
podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje 

- u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi 
dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje 
tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.  

 

7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE  

Sukladno članku 283. ZJN 2016,  kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, a određuje se na temelju 
cijene. 

 

8. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNOG SPORAZUMA 

Ugovorne strane sklapaju okvirni sporazum u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.  
Okvirni sporazum sklapa se na razdoblje do četiri godine s tri (3) gospodarska subjekta u kojem nisu  određeni svi uvjeti 
za sklapanje ugovora o javnoj nabavi/izdavanje narudžbenice, te koji ne obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj 
nabavi/izdavanje narudžbenica. 

 
Okvirni sporazum ne predstavlja obvezu Naručitelja za kupnju robe od Ponuditelja. Obveza nastaje tek kada se zaključi 
ugovor o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem iz ovog Okvirnog sporazuma. 
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Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru prijedlog okvirnog sporazuma uputiti odabranim ponuditeljima. Odabrani 
ponuditelji su obvezni potpisati prijedlog okvirnog sporazuma u roku od pet (5) dana od dana primitka okvirnog sporazuma 
i vratiti ga naručitelju. Ako odabrani ponuditelj ne potpiše prijedlog okvirnog sporazuma poslije ponovljenog zahtjeva 
naručitelja u roku od pet (5) dana od dana primitka požurnice, naručitelj će ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema 
kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije 
ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave. 
 
Realizacija okvirnog sporazuma dopuštena je samo između naručitelja i onih gospodarskih subjekata koji su strane 
okvirnog sporazuma. Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma sklapa se u pisanom obliku, a isti učinak 
može imati narudžbenica, nalog, zaključnica, zahtjevnica i slično ako sadrži sve bitne sastojke ugovora. 
 
Sukladno članku 152. Zakona o javnoj nabavi naručitelj koji namjerava sklopiti okvirni sporazum s više gospodarskih 
subjekata smije sklopiti okvirni sporazum i s manjim brojem gospodarskih subjekata, odnosno s jednim gospodarskim 
subjektom, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 
1. u postupku javne nabave nije postignut unaprijed određen broj sposobnih gospodarskih subjekata ili valjanih ponuda 
2. u dokumentaciji o nabavi bila je predviđena takva mogućnost te određen postupak za dodjelu ugovora na temelju 
okvirnog sporazuma u tom slučaju. 
Pri sklapanju ugovora na temelju okvirnog sporazuma stranke ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma. 

 
Ugovori na temelju okvirnog sporazuma za ukupni ili dio predmeta nabave dodjeljuju se u skladu s odredbama članka 153. 
stavka 4. točke 3. Zakona o javnoj nabavi  

- ponovnom provedbom nadmetanja između gospodarskih subjekata stranaka okvirnog sporazuma, ako u okvirnom 
sporazumu nisu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe 
  

Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike 
Hrvatske. Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će se na način utvrđen u članku 302. Zakona o javnoj nabavi. 
Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana. Ponuditelj je 
obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od pet dana od dana primitka ugovora i vratiti ga naručitelju te dostaviti traženo 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. 
 
Za neispunjenje obveze, zakašnjenje u ispunjenju obveze ili neuredno ispunjenje obveze ugovora se ugovorna kazna 
sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i to 3‰ (tri promila) od ugovorene vrijednosti za svaki dan 
zakašnjenja. 
Ukupni iznos ugovorene kazne ne može biti veći od 5% (pet posto) ugovorene vrijednosti, a ukoliko Naručitelj pretrpi veću 
štetu ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.  
 
 


