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 POTENCIJALNIM PONUDITELJIMA 

 U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE 

 OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM 

  
 Evidencijski broj:  02/2016 
 

 

 
Predmet: Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za 

     opskrbu prirodnim plinom, evidencijski broj: 02/2016 

 

Javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir zaprimio je dana 12.12.2016. 

godine zahtjev za izmjenu i dopunu dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku 

javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave: 01/2016, poziv za 

nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 002-0026666 odaslan 

29.11.2016. godine, a objavljen 30.11.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

u „Narodnim novinama“. 

 

Sukladno odredbama članka 31. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Nar.nov., broj 90/11, 

83/13, 143/13 i 13/14), javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir 

dostavlja u odnosu na zahtjev gospodarskog subjekta sljedeće objašnjenje dokumentacije za 

nadmetanje za opskrbu prirodnim plinom, evidencijski broj nabave: 02/2016.  

 

 

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: 02/2016, objavljen 30. studenog 2016. godine: 

 

„Poštovani, 

 

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: 02/2016, objavljen 30. studenog 2016. godine: 

 



 Točkom 19., naručitelj definira način određivanja cijene. Između ostalog, navodi da je 

cijena fiksna i nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora, osim tarifne stavke Ts2 koja 

može biti promjenjiva. 

Sukladno propisima koji uređuju odnose na tržištu plina te činjenicom da su sastavni 

dio cijene osim tarifne stavke Ts2 i drugi regulirani elementi (distribucija, transport, 

skladištenje) koje Opskrbljivač mora primjenjivati i mijenjati sukladno Odlukama o 

promjeni visine istih (koje mogu stupiti na snagu u bilo kojem razdoblju kalendarske 

godine i na koje opskrbljivač nema utjecaja), opskrbljivač je u situaciji da se izlaže 

riziku ukoliko ugovori fiksnu cijenu tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora. U 

ovom je trenutku iznos reguliranih stavki poznat samo do 31.12.2016.g., dok se objave 

novih tarifnih stavki očekuju tijekom mjeseca prosinca. 

Shodno navedenom, predlažemo naručitelju da prihvati promjenjivost cijene za sve 

regulirane elemente.“ 

 

 

Naručitelj se očituje na sljedeći način: 

 

Naručitelju je dana mogućnost da slobodno regulira način određivanja cijene plina. Cijenu 

plina u ugovoru o opskrbi plinom opskrbljivač plinom i krajnji kupac slobodno ugovaraju. 

 

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. 

 

 

S poštovanjem, 

 

 

 Za naručitelja 

 Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir 

  

 Povjerenstvo 

 

Dostaviti: 

1. Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, putem Elektroničkog oglasnika javne 

nabave Republike Hrvatske 

2. Pismohrana, ovdje 


