
 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 
KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU 
ZA NADMETANJE 
 
 

054/009-2014. 

07. 04. 2014. 

PREDMET: Postupak javne nabave opskrbe prirodnim plinom 
evidencijski broj: OPMV 1/14 
- odgovor na zahtjev za izmjenu i dopunu dokumentacije za 
nadmetanje, dostavlja se. 

Muzej za umjetnost i obrt, kao javni naručitelj, objavio je na EOJN poziv 
za nadmetanje za postupak opskrbe prirodnim plinom za potrebe Muzeja za 
umjetnost i obrt dana 04. 04. 2014. pod brojem 2013/S 002-0017692. Dana 04. 
travnja 2014. zaprimio je putem telefaksa zahtjev gospodarskog subjekta koji je 
preuzeo dokumentaciju za nadmetanje u kojem traži izmjenu dokumentacije za 
nadmetanje, kako slijedi: 

Vezano za točku 6.3. Dokumentacije za nadmetanje gdje Naručitelj traži 
jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke i jamstvo za uredno 
ispunjenje ugovora u obliku garancije banke  u visini od 10% vrijednosti ponude 
uključivo i PDV, gospodarski subjekt navodi da je predmet postupka javne nabave 
opskrba prirodnim plinom, regulirana prije svega Općim uvjetima opskrbe 
prirodnim plinom, Zakonom o tržištu plina, Pravilnikom o organizaciji tržišta 
prirodnog plina i drugim zakonskim aktima plinskog gospodarstva, te ističe da se 
kod nabave opskrbe prirodnim plinom ne radi o klasičnoj nabavi roba ili usluga 
obzirom da je predmet nabave takve prirode da opskrbljivač može smanjiti ili 
ograničiti isporuku plina jedino u slučaju kriznih stanja i isključivo sukladno 
Uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, Odluci o proglašenju kriznih stanja 
i Mjerama za otklanjanje kriznog stanja u opskrbi plinom koje donosi Vlada 
Republike Hrvatske. Slijedom navedenog gospodarski subjekt traženje Naručitelja 
za dostavljanjem jamstava predstavlja osiguranje od mogućnosti nastupanja 
nepoželjnih situacija, što ne ovisi o Ponuditelju odnosno Opskrbljivaču niti isti o 
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tome odlučuje te se Ponuditelju nameće kao nepotreban dodatni trošak, posebno 
kada je riječ o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora, uz navod da se u budućem 
dužničko-vjerovničkom odnosu Ponuditelj pojavljuje kao vjerovnik, a Naručitelj 
kao dužnik, te da opskrbljivač jedini koji u takvom ugovornom odnosu može 
zahtijevati sredstva osiguranja plaćanja. Stoga gospodarski subjekt predlaže 
izmjenu Dokumentacije za nadmetanje izuzimanjem točke 6.3. ili da se u zamjenu 
za tražena jamstva odredi neki drugi oblik dokaza financijske sposobnosti (npr. 
zadužnica). 

Muzej za umjetnost i obrt navode za izuzimanjem ili izmjenom oblika 
jamstva iz točke 6.3. Dokumentacije za nadmetanje smatra neosnovanim iz razloga 
što odredba članka 76. stavka 1. t. 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 
83/13, 143/13 i 13/14) daje pravo javnom naručitelju da od gospodarskih 
subjekata traži jamstva, te sukladno čl. 77. st. 1. istog zakona javni naručitelj 
određuje sredstva i uvjete jamstva za ozbiljnost ponude. Garanciju banke, kao 
sredstvo osiguranja, javni naručitelj traži radi sigurnosti u ozbiljnost ponude i 
ispunjenju obveza Gospodarskog subjekta koji sudjeluje u postupku javne nabave, 
bez obzira što je tržište plina regulirano pozitivnim propisima. To pravo javnom 
naručitelju daje spomenuti Zakon o javnoj nabavi, stoga Muzej za umjetnost i obrt 
smatra bankarsku garanciju pouzdanijim oblikom jamstva koji jamči Naručitelju da 
će na njegov pisani zahtjev banka isplatiti određeni novčani iznos, dok isplata 
iznosa iz bjanko zadužnice ovisi o visini novčanih sredstava na računu dužnika. 

Vezano za točku 6.6. Dokumentacije za nadmetanje - Rok, način i uvjeti 
plaćanja, gospodarski subjekt navodi da je određen rok plaćanja 10 dana od dana 
izdavanja računa, a u Ponudbenom listu da je određen rok plaćanja 10 dana od 
dana primitka i ovjere računa. 

Traženje gospodarskog subjekta je osnovano, te se rok plaćanja naveden u 
Ponudbenom listu (točka 7. Dokumentacije za nadmetanje) usklađuje s točkom 
6.6. Dokumentacije, te sada glasi: Naručitelj se obvezuje isplatiti isporučitelju 
iznos koji je obračunat temeljem obračuna potrošnje po svakom 
obračunskom mjestu, a temeljem ispostavljenih i ovjerenih računa u roku od 
10 dana od dana izdavanja računa. na žiro-račun isporučitelja odnosno 
podizvoditelja. Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja 
plaćanja. 

Vezano za troškovnik - točka 8. Dokumentacije za nadmetanje, 
gospodarski subjekt navodi da Naručitelj nije predvidio mjesto za upis tarifne 
stavke Ts2, jednog od elemenata koji određuju cijenu opskrbe prirodnim plinom, a 
koja predstavlja reguliranu cijenu određenu Odlukom o iznosu tarifni stavki za 
distribuciju plina (NN 158/13) i koja se se obračunava u fiksnom iznosu po računu 
ili mjesečnoj obvezi, te predlaže dopunu troškovnika za upis tarifne stavke Ts2. 
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Traženje gospodarskog subjekta je osnovano te se dopunjava troškovnik - 
točka 8. Dokumentacije za nadmetanje na način da se dodaje kolona za tarifnu 
stavku Ts2. 

Nadalje, vezano za troškovnik - točka 8. Dokumentacije za nadmetanje 
gospodarski subjekt ističe da je Naručitelj obvezan u troškovniku za svako 
pojedino mjerno mjesto odrediti tarifni model (TM) kojem isto pripada temeljem 
ostvarene godišnje potrošnje plina na pojedinom obračunskom mjernom mjestu u 
protekloj kalendarskoj godini, sukladno Metodologiji određivanja iznosa tarifnih 
stavki za distribuciju plina (NN 104/13, Odluci o iznosu tarifnih stavki za 
distribuciju plina (NN 158/13) i Općim uvjetima opskrbe prirodnim plinom (NN 
158/13). 

Traženje gospodarskog subjekta je osnovano te se dopunjava troškovnik - 
točka 8. Dokumentacije za nadmetanje na način da se dodaje kolona Tarifni 
model (TM) za svaki broj plinomjera. 

 

      Ovlašteni predstavnik naručitelja: 

       Lada Bikić, dipl.iur. 


