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POZIV NA DOSTAVU PONUDE 
 
Naručitelj  PEOVICA d.o.o. pokrenuo je nabavu  : ELEKTRIČNA ENERGIJA, evidencijski broj nabave : 
BR9/21, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. 
 
Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost 
nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove 
(tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane 
Zakonom o javnoj nabavi. 
 

1. OPIS PREDMETA NABAVE 

Predmet nabave ELEKTRIČNA ENERGIJA je sukladno priloženom Troškovniku. 

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 90.000,00 KN 

 

2. UVJETI NABAVE 

Kriteriji za odabir ponude je najniža cijena. 

 

Promjenjivost cijena 

 

Ponuditelj ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije ukoliko nakon 

sklapanja ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni 

zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj službenoj Internet stranici. 

 

Ponuditelj je ovlašten promijeniti cijenu obračunskih elemenata sukladno ovom stavku jednom 

godišnje i to u siječnju svake kalendarske godine, pri čemu će se tako promijenjena cijena obračunskih 

elemenata primjenjivati za električnu energiju isporučenu u siječnju odnosne kalendarske godine pa 

do iduće promjene cijena. 

 

Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene obračunskih 

elemenata sa vrijednosti godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u kojoj se obavlja promjena cijena 

obračunskih elemenata, za prethodnu godinu, podijeljeno sa brojem 100. 

 

U slučaju promjene cijene, Ponuditelj će o tome obavijestiti Naručitelja do kraja siječnja kalendarske 

godine u kojoj se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata 



Cijena električne energije uključuje sve troškove  koje ponuditelj ima zbog s propisima  određenog 

obveznog otkupa električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive 

izvore energije i kogeneracijska postrojenja. Ponuditelj ne zadržava pravo da naručitelju pored cijena 

električne energije na računu odvojeno zaračuna i odgovarajući dio cijene koje ponuditelj plaća na 

temelju  obaveznog otkupa električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja  koja koriste  

obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja. 

 

Količina predmeta nabave navedena u Troškovniku je okvirna količina. 

 

Obračunski elementi 

Ponuditelji nude predmet nabave u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom 

energijom (Narodne novine, broj 85/15), pridržavajući se u svemu Zakona o tržištu električne energije 

(Narodne novine, broj 22/13 i 95/15) i ostalih propisa koji reguliraju tržište električne energije. 

 

Obračunsko razdoblje  

Obračunsko razdoblje za opskrbu električnom energijom iznosi 30+/-3 dana.  

 

Obračunski elementi  

Obračun električne energije izvršit će odabrani ponuditelj temeljem mjernih podataka koje će utvrditi 

Operator distribucijskog sustava na obračunskim mjernim mjestima, sukladno Općim uvjetima za 

korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (Narodne novine, broj 85/15) i Mrežnim pravilima 

elektroenergetskog sustava (Narodne novine, broj 36/06). 

Obračunski elementi na temelju kojih se radi obračun opskrbe električnom energijom su: 

- Preuzeta radna energija izražena u kWh koja se određuje mjerenjem. 

Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se prema dobu dana i dijele se na: - više dnevne 

tarifne stavke (VT)  

      - niže dnevne tarifne stavke (NT)  

      - jedinstvena tarifa (JT)  

     

Po višim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 07,00 

do 21,00 sat u razdoblju zimskog računanja vremena, a u vremenu od 08,00 do 22,00 sata u razdoblju 

ljetnog računanja vremena. Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije 

s odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije.  

 

- Radna snaga izražena i kW (za ona obračunska mjerna mjesta na kojima se snaga registrira) koja 

se određuje na temelju vršnog opterećenja. Vršno opterećenje je najveće srednje opterećenje 

izmjereno tijekom 15 minuta mjesečnog obračunskog razdoblja u doba viših dnevnih tarifnih stavki. 

Iznos troška radne snage izračunava se množenjem iznosa radne snage s odgovarajućom tarifnom 

stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne snage.  

Pri obračunavanju preuzete radne energije i radne snage, njihove veličine zaokružuju se na cijele 

brojeve. 

 

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIE), sukladno Uredbi o naknadi za poticanje 

proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine br. 

128/13) i trošarine za poslovnu ili neposlovnu uporabu energije koje su uređene propisima Republike 



Hrvatske, te druge moguće naknade, porezi ili dodaci, sukladno važećim propisima, a kupcu električne 

energije ih je dužan obračunati opskrbljivač električnom energijom. 

 

Ugovor s odabranim ponuditeljem sklapa se na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od dana obostranog 

potpisivanja istog 

 

Računi za električnu energiju  ispostavljat će se mjesečno. 

Naručitelj će ispostavljeni račun platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja istog 

 

Rok za dostavu ponude 10.09.2021. u 13,30 h. 

 

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar  države 

sjedišta ponuditelja kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom  nabave. Upis u 

registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, 

ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

Ponuditelj mora dostaviti dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za obavljanje 

djelatnosti opskrbe električnom energijom, sukladno Zakonom o energiji. Važeća dozvola se može 

dostaviti u neovjerenoj preslici.  

Ukoliko je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata ili nije dostavio tražene 

dokumente naručitelj će ponuditelja isključiti iz nadmetanja.  

Ponuditelj ima pravo zatražiti u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike traženih 

dokumenata. 

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa: 

- CULTUS, obrt za građevinarstvo i prijevoz, vl.Tomislav Tomaš, Dugi Rat, Drage Ivaniševića 13 

 

Kontakt osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima Zoran Stanić , telefon: 021 862 388, telefax: 

021 862 577, E-mail: zoran.stanic@peovica.hr 

Ponude se može dostaviti poštom preporučeno, predati osobno u zatvorenoj omotnici, telefaksom ili 

e-mailom. 

  

 

         Direktor 

        Leonardo Ljubičić, dipl. ing. 
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