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JAVNO NADMETANJE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA 

RAZDOBLJE JEDNE GODINE 
 
 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 
 
U Zagrebu, 11.03.2014. 

 
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HOPS) na svojim 
internetskim stranicama objavljuje javno nadmetanje za opskrbu električnom energijom za 
razdoblje jedne godine, te poziva zainteresirane gospodarske subjekte – opskrbljivače 
električnom energijom da dostave ponude u skladu s uvjetima navedenim u ovom Pozivu za 
dostavu ponuda (u daljnjem tekstu: Poziv):  

 

Predmetno nadmetanje izuzeto je od primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 
143/13 i 13/14-OUSRH) temeljem članka 10. stavka 2. točke 12.  
 
Sve informacije vezane uz predmetno nadmetanje zainteresirani opskrbljivači mogu dobiti 
putem  kontakt e-pošte: nabava@hops.hr  

 

1. PREDMET NABAVE  

 

Predmet nabave je opskrba električnom energijom za razdoblje jedne godine prema uvjetima 

određenim u ovom Pozivu. 

Okvirna količina predmeta nabave navedena je u obrascu Troškovnika u Privitku br. 3 ovog 
Poziva koji čini njegov sastavni dio. 

Isporuka električne energije počinje nakon što isporučitelj zaprimi od operatora distribucijskog 

sustava odnosno prijenosnog sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora s ugovorom 

o korištenju mreže kojeg je naručitelj sklopio s operatorom distribucijskog sustava odnosno 

prijenosnog sustava, za sva obračunska mjerna mjesta iz ugovora. 

Rok početka isporuke predmetne nabave je od datuma primjene ugovora. 

 

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 

 

U skladu s člankom 29. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 22/13; u daljnjem tekstu: 

Zakon) HOPS je dužan voditi računa o zaštiti prirode i okoliša. 

Jedan od ciljeva Strategije Europa 2020., usvojene 2010. godine na razini EU, je povećanje 
udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije na 20%. S time u vezi, u 
Republici Hrvatskoj usvojena je Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN br. 
30/09), kojom su utvrđene smjernice dugoročnog djelovanja te temeljna načela i mjerila za 
određivanje ciljeva i prioriteta.  

Radi stimuliranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora kako bi ona postala konkurentnija 
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energiji dobivenoj iz konvencionalnih izvora te poticanja izgradnje novih izvora obnovljive 

energije i postizanja održivog razvoja, HOPS je odredio da električna energija koju će 

isporučiti opskrbljivač s kojim HOPS sklopi ugovor temeljem ovog Poziva mora biti 100% 

proizvedena iz obnovljivih izvora energije (tzv. „Zelena energija“). 

Obnovljivi izvori energije u smislu čl. 3. Zakona su obnovljivi nefosilni izvori energije odnosno 

energija vjetra, sunčeva energija, aerotermalna, geotermalna i hidrotermalna energija, 

energija mora, energija vodotoka, energija iz biomase, plina iz deponija otpada, plina iz 

postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina. 

 

Kao jamstvo ispunjenja uvjeta o podrijetlu električne energije, opskrbljivač s kojim HOPS 

sklopi ugovor temeljem ovog Poziva je obvezan po izvršenoj isporuci električne energije 

dostaviti HOPS-u važeći(e) certifikat(e) (jamstvo podrijetla) izdan(e) od strane certifikacijskog 

tijela ili drugog neovisnog tijela kojima jamči da je isporučena električna energija proizvedena 

iz obnovljivih izvora. 

 

3. MJESTA ISPORUKE 

 
Mjesta isporuke električne energije (obračunska mjerna mjesta) navedena su u tablici Popis 

obračunskih mjernih mjesta, Privitak br. 1 ovog Poziva koji čini njegov sastavni dio. 

 
4. OBRAČUNSKI ELEMENTI 

 
Obračunski elementi na temelju kojih će se vršiti obračun utrošene električne energije su: 

1. radna snaga izražena u kW; (za ona obračunska mjerna mjesta na kojima se snaga 
registrira), 

2. preuzeta radna energija izražena u kWh, 
3. opskrbna naknada u kn i 
4. naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIE) 

 
Radna snaga (izražena u kW) određuje se 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 tarifnim stavkom, koja se iskazuje kao 
jedinična cijena radne snage. 
 
Radna energija (izražena u kWh) se određuje mjerenjem. Tarifne stavke za prodaju 
električne energije utvrđuju se prema dobi dana i dijele se na: 

- više dnevne tarifne stavke (VT)  
- niže dnevne tarifne stavke (NT) 
- jednotarifne stavke (JT) 

 
Po višim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u 
vremenu od 07 do 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u 
vremenu od 08 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. 
Po nižim  dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u 
vremenu od 21 do 07 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi zimsko računanje 
vremena, a u vremenu od 22 do 8 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi ljetno 
računanje vremena. 
Po jednotarifnoj stavci obračunava se električna energija isporučena na mjernom mjestu s 
tarifnim modelom u kojem se obračunava samo jedna tarifa (npr. tarifni model-niski napon 
plavi) 
 
Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s 
odgovarajućom tarifnom stavkom, koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije. 



Pri obračunavanju radne snage i preuzete radne energije, njihove veličine zaokružuju se na 
cijele brojeve. 
 
Opskrbna naknada predstavlja naknadu koja obuhvaća troškove prihvata i obrade 
obračunskih podataka, izdavanja i slanja računa za električnu energiju, izdavanja preslika 
računa za električnu energiju, slanja aktualnih informacija, pristupa informacijama i ostalih 
opravdanih troškova opskrbljivača. Opskrbna naknada zaračunava se po kupcu. 
 
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIE) predstavlja naknadu u skladu s 
Uredbom o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije 
i kogeneracije (NN br. 128/13). 
 

5. OBRAČUNSKO RAZDOBLJE 

 
Obračunsko razdoblje za koje će opskrbljivač obračunavati električnu energiju iznosi 30+/-3 
dana. 
 

6. MJERNI PODACI 

 
Mjerne podatke Operator prijenosnog sustava, odnosno Operator distribucijskog sustava 
(dalje kao Operator mreže) utvrđuje mjernim uređajima na obračunskim mjernim mjestima, u 
skladu s važećim Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN br. 14/06) i Mrežnim 
pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06). 
 

7. NAČIN IZRAČUNA CIJENE PONUDE 

 
Cijena ponude se određuje u skladu s Troškovnikom iz Privitka br. 3 ovog Poziva koji čini 
njegov sastavni dio i iskazuje se u Troškovniku i u Ponudbenom listu iz Privitka br. 2 ovog 
Poziva koji čini njegov sastavni dio i koji se dostavljaju kao sastavni dio ponude. 
Cijena ponude iskazuje se u kunama, piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se za 
cjelokupan predmet nabave.  
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.  
Iznos trošarine i naknade za prijenosnu i distribucijsku mrežu ne uračunavaju se u cijenu 
ponude. 
Jedinične cijene iz ponude su promjenjive za vrijeme trajanja ugovora sukladno zakonskim i 
podzakonskim aktima koji uređuju odnose na tržištu električne energije, a posebice odnos 
opskrbljivača i povlaštenih kupaca (Zakon o tržištu električne energije, Zakon o energiji, opći 
uvjeti za opskrbu električnom energijom i drugi važeći propisi). 
Osnovne cijene električne energije mogu se mijenjati ukoliko dođe do povećanja godišnjeg 
indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku 
godinu i objavljuje na svojoj službenoj Internet stranici: www.dzs.hr. 
Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene 
obračunskih elemenata sa vrijednosti godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u odnosu na 
prethodnu godinu, kojeg Državni zavod za statistiku objavi do kraja siječnja za godinu u kojoj 
se obavlja promjena cijena obračunskih elemenata, za prethodnu godinu, podijeljen sa 
brojem 100. 
Ako HOPS nije suglasan sa promjenama cijene obračunskih elemenata, dužan je u roku od 
15 dana od dana objave namjeravane promjene cijena obavijestiti opskrbljivača pisanim 
putem o tome da raskida ugovor. Ako opskrbljivač u roku od 15 dana od objave namjeravane 
promjene cijena ne zaprimi pisanu obavijest o raskidu ugovora od strane HOPS-a, smatra se 
da je HOPS suglasan sa promjenom cijene obračunskih elemenata.  
U slučaju da opskrbljivač u navedenom roku zaprimi pisanu obavijest HOPS-a o raskidu 
ugovora, ugovor prestaje važiti:  
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a) u 24:00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja u kojem je opskrbljivač zaprimio 
obavijest o raskidu, ukoliko je obavijest o raskidu zaprimljena do (uključivo) 20. dana u 
obračunskom razdoblju; odnosno  
b) u 24:00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja koje slijedi nakon obračunskog 
razdoblja u kojem je opskrbljivač zaprimio obavijest o raskidu, ukoliko je obavijest o raskidu 
zaprimljena nakon 20. dana u obračunskom razdoblju; 
a do isteka kojeg roka će se isporuka električne energije HOPS-u obavljati prema cijenama 
koje su bile na snazi prije predložene promjene cijena. 
Ako HOPS raskine ugovor na način i u roku propisanom ovim stavkom, iz razloga ne 
prihvaćanja promjene cijene obračunskih elemenata zbog povećanja godišnjeg indeksa 
potrošačkih cijena, HOPS neće biti dužan podmiriti opskrbljivaču naknadu štete. 
Uvid u promjene cijene obračunskih elemenata, primjenjive naknade, informacije o potrošnji i 
troškovima, kao i sve druge obavijesti i informacije opskrbljivač je dužan staviti na 
raspolaganje HOPS-u sukladno Zakonu i važećim podzakonskim aktima. 
 

8. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 

Svi dokumenti traženi ovom točkom 8 Poziva dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.  

Svi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku i pisani latiničnim pismom. Ukoliko je neki 
dokument na stranom jeziku tada je uz njega potrebno dostaviti i prijevod ovlaštenog 
sudskog tumača za odnosni jezik na hrvatski jezik. 

8.1. Obvezni razlozi isključenja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li 

razlozi za isključenje 
 

8.1.1. Nekažnjavanje 
 
HOPS će ponuditelja isključiti iz postupka ako ne dokaže nekažnjavanost.  
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti nekažnjavanja ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti Izjavu 
o nekažnjavanju na ili u skladu s predloškom Izjave u Privitku br. 4 ovog Poziva.  
 
Izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i ponuditelja, te je potpisuje i 
ovjerava pečatom.  
Potpis mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. 
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva. 
 

8.1.2. Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje 

 
HOPS će ponuditelja isključiti iz postupka ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih 
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema 
posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja 
(primjerice u postupku predstečajne nagodbe). 
 

Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne 
uprave o stanju duga. 
Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog Poziva. 
 

8.1.3. Lažni podaci 
 
HOPS će ponuditelja isključiti iz postupka ako je dostavio lažne podatke pri dostavi 
dokumenata navedenih u točkama 8. i 9. iz Poziva. 
 



U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama 
ponuditelja, HOPS se može radi provjere istinitosti podataka obratiti izdavatelju dokumenta 
i/ili nadležnim tijelima. 
 

8.2. Ostali razlozi isključenja  
 

8.2.1. Stečaj, likvidacija, upravljanje od strane osobe postavljene od strane 

nadležnog suda, nagodba s vjerovnicima, obustava poslovne djelatnosti ili slični 

postupci prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta 
 

HOPS će ponuditelja isključiti iz postupka: 
a) ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja 

osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je 
obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima 
države sjedišta ponuditelja ili 

b) ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje 
stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak 
nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati ili postupak nagodbe s 
vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta 
ponuditelja. 

 
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti Izvod iz 
sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja. 
 
Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva. 

 

8.2.2. Težak profesionalni propust 
 
HOPS će ponuditelja isključiti iz postupka ako je u posljednje dvije godine računajući do 
početka postupka učinio težak profesionalni propust koji HOPS može dokazati na bilo koji 
način. 
 
Profesionalni propust predstavlja postupanje ponuditelja u obavljanju njegove profesionalne 
djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili 
sklopljenim ugovorima, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta 
neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora koji HOPS namjerava sklopiti. Težak 
profesionalni propust kod izvršenja ugovora je takvo postupanje ponuditelja koje ima za 
posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su 
doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. 
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje HOPS na temelju objektivne procjene 
okolnosti svakog pojedinog slučaja.  

 

9. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
 
Svi dokumenti traženi ovom točkom 9 Poziva dostavljaju se u izvorniku, ovjerenoj ili 
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke 
isprave. 
Svi dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku i pisani latiničnim pismom. Ukoliko je neki 
dokument na stranom jeziku tada je uz njega potrebno dostaviti i prijevod ovlaštenog 
sudskog tumača za odnosni jezik na hrvatski jezik. 
 



9.1. Pravna i poslovna sposobnost 

 
U svrhu dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti ponuditelji u ovom postupku moraju 
dostaviti sljedeće: 
 

9.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta  

 
Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem 
registru zemlje sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave, te u 
tu svrhu dostaviti Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta 
ponuditelja. 
 
Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave ovog Poziva. 
 
Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja koji 
se dostavlja kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje i kao dokaz pravne i poslovne 
sposobnosti, dovoljno je dostaviti u jednom primjerku. 
 

9.1.2. Ovlaštenje određene organizacije 
 

a) Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

električnom energijom, te u tu svrhu dostaviti važeću dozvolu (rješenje) Hrvatske 

energetske regulatorne agencije (HERA) kojim se dozvoljava obavljanje energetske 

djelatnosti opskrbe električnom energijom sukladno članku 16. Zakona o energiji (NN 

120/12); 

b) Ponuditelj mora dokazati da može nastupati na tržištu električne energije u Republici 

Hrvatskoj, te u tu svrhu u Ponudbenom listu iz Privitka br. 2 navesti broj važećeg 

sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije s Hrvatskim 

operatorom tržišta energije d.o.o. 

 

9.2. Tehnička i stručna sposobnost 
 
U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelji u ovom postupku moraju 
dostaviti sljedeće: 
 

9.2.1. Popis značajnih ugovora o izvršenim isporukama 
 
Ponuditelj mora dostaviti popis značajnih ugovora o opskrbi električnom energijom 100% iz 
obnovljivih izvora energije izvršenih u godini u kojoj je započeo ovaj postupak i tijekom tri 
godine koje prethode toj godini s iznosom, datumom izvršene isporuke te nazivom druge 
ugovorne strane (na ili u skladu s predloškom obrasca Popisa značajnih ugovora iz Privitka 
br. 5 ovog Poziva). 
Popis ugovora kao dokaz o uredno izvršenim isporukama sadrži ili mu se prilaže potvrda o 
ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja. 
 
Ako je potrebno, HOPS može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti 
potvrde. 
 
Obrazloženje uvjeta: 
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je tijekom godine u kojoj je započeo 
postupak i tijekom tri godine koje prethode toj godini uredno izvršio najmanje jedan ugovor o 
opskrbi električnom energijom 100% proizvedenoj iz obnovljivih izvora energije čija je 
količina isporučenih kWh jednaka ili veća od 2.339.857 kWh. 



Naručitelj traži dokaz u svrhu utvrđivanja sposobnosti urednog izvršenja obveza ponuditelja 
prema drugoj ugovornoj strani, jer želi sklopiti ugovor s iskusnim i pouzdanim ponuditeljem 
koji je isporučivao električnu energiju 100% proizvedenu iz obnovljivih izvora energije.  
 

10. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

 
Rok plaćanja je 15 dana od dana zaprimanja izvornika računa na urudžbeni zapisnik HOPS-

a, Kupska 4, Zagreb. 

 
HOPS će uplatu izvršiti na transakcijski račun opskrbljivača naznačen na računu. 
Ako HOPS ne plati račun na navedeni način i u roku, za kašnjenje će biti dužan platiti 
zakonske zatezne kamate. 
 
U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza, opskrbljivač će zakašnjela plaćanja 
uračunavati tako da najprije namiri troškove i kamate. 
HOPS-u se izdaje račun za sva obračunska mjerna mjesta te obračun potrošnje po svakom 
obračunskom mjernom mjestu u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ili preuzimanja 
mjernih podataka. U račun će biti uključena Obračunata utrošena električna energija, sa 
primjenjivim terećenjima/odobrenjima, naknada za poticanje proizvodnje električne energije 
iz obnovljivih izvora (OIE), opskrbna naknada, te eventualno druge naknade (primjerice 
trošarina) i davanja sukladno važećim propisima. 
Opskrbljivač će HOPS-u dostaviti u pisanom obliku račun i obračune za sva obračunska 
mjerna mjesta odmah nakon izdavanja na adresu HOPS-a, Zagreb, Kupska 4. 
HOPS je dužan obavijestiti opskrbljivača ukoliko ne zaprimi račun do 15. dana u tekućem 
mjesecu. 

 
11. DAVANJA, POREZI I TROŠKOVI 

 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.  

 
Iznos trošarine i naknade za prijenosnu i distribucijsku mrežu ne uračunavaju se u cijenu 
ponude. 
 

12. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE: 

 
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku 
bankarske garancije ili može dati novčani polog. 
Bankarska garancija mora biti bez prigovora, bezuvjetna i plativa na prvi poziv, na iznos od 
100.000,00 kn. 
 
Ako ponuditelj daje novčani polog, kao sastavni dio ponude ponuditelj mora dostaviti dokaz o 
uplati depozita u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. na transakcijski račun 
(IBAN) HR92 2340 0091 5102 2183 7 na iznos od 100.000,00 kuna (rok povrata uplaćenog 
depozita kao jamstva za ozbiljnost ponude je neposredno nakon završetka postupka, ako je 
neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3000-3-14, a pod svrhom plaćanja 
navesti naziv predmeta nabave. 
 
HOPS će se naplatiti iz jamstva ako Ponuditelj: 

 odustane od ponude u roku njezine valjanosti, 

 odbije potpisati Ugovor  ili  

 ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja: Hrvatski operator prijenosnog 
sustava d.o.o, Kupska 4, 10 000 Zagreb. 



 
Jamstvo u obliku bankarske garancije ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude 
Napomena: U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti sve prethodno 
naznačene slučajeve za koja se izdaje jamstvo. 
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije dostavlja se kao sastavni dio 
ponude, u izvorniku uloženo u prozirnu košuljicu koja se na vrhu zatvori (klamericom ili 
naljepnicom) kako se ne bi moglo mijenjati.  
 
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti 
neposredno nakon završetka postupka, a presliku jamstva će pohraniti. 
Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će 
vraćeno kada ponuditelj prihvati ugovor, odnosno dostavi jamstvo za uredno ispunjenje 
ugovora  
 

13. RAZDOBLJE VALJANOSTI PONUDA: 
 
Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana roka za dostavu Ponude. Ponuda s kraćim rokom 
valjanosti će biti odbijena. 
 

14. NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE: 
 
Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Bankarska garancija može se 
dostaviti na engleskom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog 
tumača za engleski jezik.  
 
Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku i ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način 
da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (jamstvenikom, s pečatom tvrtke 
ponuditelja na poleđini).  
Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu. 
 
Ponuditelju nije dozvoljeno nuditi alternativne ponude. 
 
Uz Ponudbeni list ponuditelj mora priložiti: 

a) Troškovnik (izvornik ili ovjerenu presliku), 
b) Izjavu o nekažnjavanju (izvornik ili ovjerenu presliku), 
c) Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela (izvornik 

ili ovjerenu presliku), 
d) Ispravu o upisu u poslovni sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 

registar (izvornik ili ovjerenu ili neovjerenu presliku), 
e) Dozvolu (rješenje) HERA-e kojom se dozvoljava obavljanje energetske djelatnosti 

opskrbe električnom energijom (izvornik ili ovjerenu ili neovjerenu presliku), 
f) Popis značajnih ugovora (izvornik ili ovjerenu presliku) 
g) Jamstvo za ozbiljnost ponude (izvornik ili ovjerenu presliku ili neovjerenu presliku 

dokaza o uplati novčanog pologa) 
 
Ponuditelj je dužan u potpunosti dostaviti sve podatke kako je to traženo ovim Pozivom i 
privicima koji su sastavni dio ovog Poziva. 
 

 



15. ROK ZA DOSTAVU PONUDE: 

 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom na sljedeću adresu: 
 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. 
Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska 

 
s naznakom naziva i adrese ponuditelja i napomenom:  
 

Ne otvarati ! 
„Ponuda za opskrbu električnom energijom za razdoblje jedne godine“ 

 
ili 
 

se predaje putem urudžbenog zapisnika HOPS-a na adresi: Kupska 4, Zagreb. 
 
Ponude moraju biti zaprimljene najkasnije do 19. ožujka 2014. godine u 13:00 sati, a sve 
ponude zaprimljene nakon tog roka vratit će se ponuditelju neotvorene zbog zakašnjenja. 
 
Ponuditelj može izmijeniti, dopuniti ili odustati od svoje ponude dostavom pravovaljane izjave 
u roku za dostavu ponude. 

 

16. KLAUZULA O INTEGRITETU: 

 
Sukladno mjeri 1.5. „Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom 
državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012.” Vlade RH od 26.11.2009. godine, od 
ponuditelja u ovom postupku nabave očekuje se slijedeće: 

a) korektnost u postupku nabave; 

b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja kao 
što je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprimjerene  
prednosti koja može utjecati na postupak nekog zaposlenika) 

c) da je suglasan s provedbom revizije cijelog postupka nabave od strane neovisnih 
stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz 
ugovora) ako se ustanovi da su u tijeku nabave prekršena pravila koja uređuju ovo 
javno nadmetanje. 

 

17. OTVARANJE PONUDA 

 
Javno otvaranje ponuda obavit će se 

 
19.03.2014. godine u 13:00 sati 

u sobi 301 
 

Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. u Zagrebu, Kupska 4. 
 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici Ponuditelja koji su 
dostavili svoje ovlaštenje u pisanom obliku. Ponude se otvaraju prema redoslijedu 
zaprimanja. O otvaranju ponuda vodi se Zapisnik koji potpisuju nazočni predstavnici HOPS-a 
i ovlašteni predstavnici ponuditelja. 

 



18. KRITERIJ ODABIRA PONUDE, ODLUKA O ISHODU NADMETANJA 

 
Nakon provedenog otvaranja ponuda provjerit će se da li iste zadovoljavaju sve uvjete 
navedene u ovom Pozivu. Sve ponude koje ne zadovoljavaju uvjete navedene u ovom 
Pozivu biti će odbijene. 
 
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža ukupna cijena ponude bez poreza na 
dodanu vrijednost s uračunatim svim naknadama prema Troškovniku koja zadovoljava sve 
uvjete iz ovog nadmetanja. 
 
HOPS će ponuditelje obavijestiti o konačnoj odluci u roku do 30 dana od dana otvaranja 
ponuda.  

 

19. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

 
Odabrani ponuditelj će u roku 7 dana od potpisa ugovora HOPS-u dostaviti jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovora u obliku: 
 

 Bankarske garancije, bezuvjetne na prvi poziv i bez prigovora, izdane od prvoklasne 
banke prihvatljive za HOPS na iznos od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a).  

 
Rok valjanosti bankarske garancije za uredno ispunjenje ugovora mora biti najmanje do 
ugovorenog roka izvršenja ugovora plus deset dana respiro. 
 
U slučaju da Ponuditelj nije u mogućnosti isporučiti ugovorenu količinu električne energije 
HOPS će aktivirati bankarsku garanciju u punom iznosu i zadržati pravo na raskidanje 
ugovora s odabranim ponuditeljem. Ukoliko se ugovor ne raskine ponuditelj je dužan u roku 
od osam dana dostaviti istovjetan instrument jamstva za uredno ispunjenje ugovora. 

 

20. TROŠKOVI PRIPREME I DOSTAVE PONUDE 
 
Ponuditelj snosi sve troškove vezane uz pripremu i dostavu ponude, a HOPS zadržava pravo 
prihvatiti ili odbiti bilo koju ponudu i ni u kojem slučaju nije odgovoran niti je dužan 
nadoknaditi te troškove. 
 
Privitci: 

1. Popis obračunskih mjernih mjesta  

2. Ponudbeni list 

3. Troškovnik 

4. Izjava o nekažnjavanju 

5. Popis značajnih ugovora 



PRIVITAK 1 – POPIS OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA 

      

Naziv Broj Adresa 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 0171230450 ZAGREB, TUMBRI BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUST.-
PRIJENOSNO PODRUČJE ZGB 0192040464 MRACLIN, MRACLIN BB 

HOPS D.O.O.-RADIO RELEJNI OBJEKT 0300035110 IVANČICA, IVANČICA  

TS 400/110 KV ERNESTINOVO 0808000870 ERNESTINOVO, VLADIMIRA NAZORA BB 

KT6/35/04 TS 400/110 ERNESTINOVO 0808007339 ERNESTINOVO, VLADIMIRA NAZORA BB 

KT5/35/04 TS 400/110 KV ERNESTINOVO 0808007340 ERNESTINOVO, VLADIMIRA NAZORA BB 

TS 220/10 KV ĐAKOVO 0808007522 ĐAKOVO, INDUSTRIJSKA ZONA  

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 0808020073 OSIJEK, CARA HADRIJANA 3 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 0808020074 OSIJEK, CARA HADRIJANA 3 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 0808020076 OSIJEK, CARA HADRIJANA 3 

PRIJENOS TS220/110 0808020097 ĐAKOVO, INDUSTRIJSKA ZONA BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 0808023076 OSIJEK, CARA HADRIJANA 3 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 0808603188 OSIJEK, CARA HADRIJANA 3 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 1200737269 VRBOVSKO, BLAŽEV BRIJEG BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 1200737278 VRBOVSKO, BLAŽEV BRIJEG BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 1200801006 HRELJIN, PLASE BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 1200801656 FUŽINE, VRATA BB/21 

ELEKTROPRENOS OPATIJA(KRALJEV) 1211952660 KRALJEVICA, KRALJEVICA BB 

UPRAVA OPATIJA 1242900600 OPATIJA, MARŠALA TITA 166 

ELEKTROPRIJENOS MATULJI 1244910580 MATULJI, MARINČIĆEVA  

KABELSKA KUĆICA STOJAN 1268970523 RAB, LOPAR  

ELEKTROPRENOS TS RASKLOPNICA 1279901800 OMIŠALJ, TERMINAL OMIŠALJ  

HOPS D.O.O.-PP SPLIT 1302591405 SPLIT, LJUDEVITA POSAVSKOG 5 

RADIO VEZA V.GORA-ELEKTROPRENO 1302624699 NEREŽIŠĆA, NEREŽIŠĆA  

HOPS D.O.O.-PP SPLIT 1302667258 SPLIT, VRBORAN  

HOPS D.O.O.-PP SPLIT 1302669366 SPLIT, BUŠIĆEVA 17 

HOPS D.O.O.-SKLADIŠTE 1302684187 SPLIT, VRBORAN  

HOPS D.O.O.- PP SPLIT 1302686430 SPLIT, ISTARSKA 4 

HOPS D.O.O.- PP SPLIT 1309548556 SPLIT, ULICA ZNG  

CRPNA STANICA ZA VODOOPSKRBU TS 
110/20 (10) KV PAG 1402023841 PAG, PAG  

HOPS D.O.O. PP SPLIT - REPETITOR 
PROMINA 1502076888 DRNIŠ, PUT BANA  



 

HOPS D.O.O. PP SPLIT-GARAŽA 1507002726 ŠIBENIK, 29. LISTOPADA 1918. BB 

HOPS D.O.O. PP SPLIT-GARAŽA 1507016581 ŠIBENIK, STJEPANA RADIĆA  

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. PRIJENOSNO PODR 1631011850 MOKOŠICA, KOMOLAC BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. PRIJENOSNO PODR 1631011900 MOKOŠICA, KOMOLAC BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. 1707809125 KARLOVAC, ANTUNA NEMČIĆA BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. PRIJENOSNO PODR 1707809126 KARLOVAC, ANTUNA NEMČIĆA BB 

HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG 
SUSTAVA D.O.O. PRIJENOSNO PODR 1805114810 SISAK, IVANA FISTROVIĆA BB 

   



 

PRIVITAK 2 – PONUDBENI LIST 

Naručitelj: 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.  
Kupska 4, 10 000 ZAGREB 
 
Ponuditelj: 

  

  
 puni naziv i sjedište 

 

OIB: ________________________________  

EIC kod:____________________________________   

Broj važećeg sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije s HROTE: 

__________________________________________   

broj transakcijskog računa (IBAN): __________________________  

broj tel.:   

broj faksa:   

e-pošta:   

kontakt osoba:  _______ 

Cijene ponuda: 
Mi, niže potpisani u skladu s uvjetima iz objavljenog Poziva nudimo ukupnu cijenu ponude bez PDV-a 

u iznosu: ______________________ kn 

 
Rok valjanosti ponude:                         . 
 

Ukoliko naša ponuda bude odabrana jamčimo da ćemo u roku 7 dana od potpisa ugovora dostaviti 

jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, bezuvjetne na prvi poziv i bez 

prigovora, izdane od prvoklasne banke prihvatljive za HOPS na iznos od 10 % vrijednosti ugovora 

(bez PDV-a), te da ćemo po izvršenoj isporuci električne energije dostaviti HOPS-u važeći(e) 

certifikat(e) (jamstvo podrijetla) izdano od strane certifikacijskog tijela ili drugog neovisnog tijela kojima 

jamči da je isporučena električna energija proizvedena iz obnovljivih izvora. 

 

 
Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude:   

  
 

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe za  
 zastupanje ponuditelja: 
 M.P. 
 

           

U   ,    2014. god. 



 

PRIVITAK 3 - TROŠKOVNIK 

 
 

NABAVA  - Električna energija za 12 mjeseci 

Red. 
Br. 

Tarifni model 
Tarifne 
stavke 

Količina 
(kWh; kW; 
mjeseci) 

Jedinična 
cijena bez 

PDV-a 

Ukupna  
(bez PDV-a) 

1 2 3 4 5 6 

2 Plavi NN  VT 260.744     

3 Bijeli NN 
VT 190.080     

NT 143.623     

4 Crveni NN  

VT 1.034.769     

NT 710.642     

SVT 4.795     

5 

Naknada za 
poticanje 
obnovljivih 
izvora energije 

kWh 2.339.857     

6 
Opskrbna 
naknada 

 mjesec 12     

CIJENA BEZ PDV-a:   

PDV (25%):   

UKUPNA CIJENA SA PDV-om:   
 
Opskrbljivač će u troškovnik upisati jediničnu cijenu za sljedeće obračunske elemente na osnovu kojih će se vršiti obračun 
opskrbe električne energije: 
- radna snaga u jedinicama mjere kn/kW 
- radna energija u doba više dnevne tarifne stavke u jedinicama mjere kn/kWh 
- radna energija u doba niže dnevne tarifne stavke u jedinicama mjere kn/kWh 
- radna energija jednotarifne stavke u jedinicama mjere kn/kWh 
- opskrbna naknada u jedinici mjere kn 
- naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIE) kn/kWh. 

 
Iznos opskrbne naknade i naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE) prikazuju se odvojeno od cijene 
ostalih obračunskih elemenata, kao zasebna stavka u troškovniku. 
 
Jedinična cijena ne obuhvaća ostale naknade i troškove (naknade za korištenje prijenosne i distribucijske mreže i trošarinu) 
kako je to definirano zakonskom regulativom iz ovog područja. 
 
Opskrbljivač će u troškovnik upisati ukupni iznos troška radne snage izračunat množenjem ukupnog iznosa angažirane radne 
snage s jediničnom cijenom radne snage, upisati ukupni iznos troška radne energije izračunat množenjem ukupnog iznosa 
radne energije po tarifnim stavkama s jediničnom cijenom odgovarajuće tarifne stavke, te upisati ukupni iznos troška za 
opskrbnu naknadu i naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE) izračunat množenjem ukupnog iznosa 
radne energije za sve tarifne stavke s jediničnom cijenom naknade. 

 
Izjavljujemo da smo proučili ovaj Poziv za dostavu ponude iz kojeg prihvaćamo sve odredbe i izvršit 
ćemo Predmet nabave u skladu s odredbama i za cijene koje smo naveli u Troškovniku, što potvrđujemo 
svojim potpisom i pečatom. 

 
Datum:    _________________ 
 
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja _______________________________________________  
 
Potpis: _________________________________   MP 



 

PRIVITAK 4 - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU 

U svezi dostave ponude za opskrbu električnom energijom za razdoblje jedne godine, a temeljem 
Poziva za dostavu ponude Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. objavljenog 
______________________________________ dajem sljedeću 
 

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU 
 

kojom izjavljujem, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da niti osobi ovlaštenoj za zastupanje 
gospodarskog subjekta: 
 
Ime i prezime ovlaštene osobe:  _____________________________________ 
 
Datum i mjesto rođenja ovlaštene osobe: ________________________________ 
 
OIB ovlaštene osobe:    ________________________________ 
 
niti gospodarskom subjektu: 
 
Naziv gospodarskog subjekta:  _______________________________________ 
 
Sjedište i adresa gospodarskog subjekta: _________________________________ 
 
OIB pravne osobe/gospodarskog subjekta: __________________________________ 
 
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od sljedećih kaznenih djela: 

 
a)prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska 
prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), 
trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko 
udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz 
Kaznenog zakona, 
 
b)prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 
293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 
poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba 
položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), 
protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita(članak 348.) 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.)  
 
odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili 
države čiji je državljanin osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta 
 
U ...................................,      ............2014. godine 
 
                                                                  ______________________________________ 
                      (potpis ovlaštene osobe ovjeren 
                                                                    kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela) 
 
Napomena: Izjavu daje osoba(e) ovlaštena(e) za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava kod 
javnog bilježnika ili nadležnog tijela 



 
 

PRIVITAK 5 - POPIS ZNAČAJNIH UGOVORA 
 

 

RB 
NAZIV DRUGE 

UGOVORNE STRANE 

 
IZNOS (kn) BEZ 

PDV-A 

 
KOLIČINA  

ISPORUČENIH 
kWh 

DATUM 
IZVRŠENJA 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

 
Popis ugovora sadrži ili mu se prilaže potvrda o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od 
naručitelja. 

 
 

U _____________, ________ 20___. godine.             
 
 
Ime i prezime ovlaštene osoba davatelja izjave: 
 
 _________________________________________ 
 
 
Potpis ovlaštene osobe davatelja izjave: 
 
 _________________________________________ 
 

 
 
                           MP 

 
 
 
 


