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Prvi upit
Objašnjenje dokumentacije nadmetanja za opskrbu električnom energijom Medicinskog fakulteta
Ev. broj: VN 01/14, broj - daje se

Od potencijalnih Ponuditelja zaprimili smo slijedeći upit:
“Sukladno članku 36.stavku 7. I 8. Zakona o javnoj nabavi, molimo vas pojašnjenje i izmjenu
dokumentacije za nadmetanje, konkretno način sklapanja ugovora, vezano točkom 6. Dokumentacije
za nadmetanje. Željeli bismo ukazati na sljedeće:
Nije tehnički izvedivo da isporuka električne energije započne istovremeno ili odmah po sklapanju
ugovora o javnoj nabavi iz razloga što:
a) sukladno članku 99. st. 2. ZJN, ugovor o javnoj nabavi odnosno okvirni sporazum je sklopljen na
dan izvršnosti odluke o odabiru, te
b) sukladno Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14/06), kao prisilnom
podzakonskom propisu, 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.
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Sukladno tome, predlažemo izmjenu dokumentacije za nadmetanje na način da 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.
Unaprijed zahvaljujemo.
S poštovanjem,”

1. ODGOVOR:
Naručitelj prihvaća sugestiju potencijalnog ponuditelja te se odredba u dokumentaciji nadmetanja
mijenja i glasi:
6. ROK ISPORUKE

Ugovor o isporuci električne energije sklapa se na razdoblje od 12 mjeseci.
“Traži se kontinuirana neprekidna opskrba tijekom cijelog razdoblja važenja ugovora . Početak
isporuke električne energije je najkasnije u roku od 30 dana po konačnosti i izvršnosti odluke o
odabiru, odnosno isporuka električne energije počinje nakon što odabrani ponuditelj 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 navedena u
troškovniku. Završetak isporuke je s danom isteka razdoblja od 12 mjeseci od dana početka
isporuke.”

Zagreb, 5. veljače 2014.
S poštovanjem,
V.D. Voditelj ureda za nabavu

Maja Džapo
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