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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLIS  

Općinski načelnik 

 

Iza grada 2, 21231 Klis 
 
KLASA: 021-05/17-01/01 
URBROJ: 2180/03-01/17-1435 
 
         Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95,70/97,128/99,57/00, 
129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13, 
153/13,147/14,36/15), Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora  (Službeni vjesnik Općine Klis, br.4/15),  članka 44. Statuta Općine Klis (Službeni 
vjesnik Općine Klis br.2/13 i 3/13), općinski načelnik Općine Klis donosi dana 05.10.2017. godine 
 

 ODLUKU  
o početku pozivnog postupka nabave: 

opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete 
 na području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 

 
1. Podaci o javnom naručitelju:  Općina Klis; Iza grada 2, 21231 Klis; OIB:71670874269; 

odgovorna osoba:Jakov Vetma, općinski načelnik. 
 

2. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave:stručno povjerenstvo imenovano od 
strane Općinskog vijeća. 
 

3.  Predmet nabave: opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete na području 
Općine Klis za jednogodišnje  razdoblje. 

 
4. Postupak: poziv na dostavu ponuda upućen na adrese tri (3) gospodarska subjekta 

(opskrbljivača električnom energijom). 
 

5. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je 240.000,00 kn (bez PDV-a), a planirana u 
Proračunu je 271.200,00 kn (s PDV-om). 

 
6. Plaćanje će se vršiti prijenosom gotovinskih sredstava na temelju ispostavljenih računa za 

obračunatu utrošenu električnu energiju za obračunsko razdoblje koje iznosi 30 +/- 3 dana, a 
sve na temelju mjernih podataka na obračunskim mjernim mjestima koje utvrđuje Operator 
distribucijskog sustava (Operator mreže), sukladno važećim Općim uvjetima za opskrbu 
električnom energijom i Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava. Cijena je 
nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. 

 
7. Poziv na dostavu ponuda uputit će se pozvanim potencijalnim ponuditeljima elektroničkom 

poštom, a ova Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Klis. 
 

8. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude  je najniža cijena. 
 

9. Rok na koji će se sklopiti ugovor je  jedna godina (12 mjeseci) od datuma početka isporuke 
električne energije, a stupit će na snagu danom potpisa ugovornih strana.  
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10. Ponuditelj će dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 
5.000,00 kn. 
 

11. Nepotpune i nepravovremene ponude (bez obzira na način dostave) neće se razmatrati. 
 

12. Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak nabave u svakom trenutku i pri tome ne snosi 
nikakvu odgovornost prema ponuditeljima ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi 
došlo do pokretanja postupka nabave ili bi on bio sadržajno drugačiji. 

 
13. Rok za dostavu ponuda je 17.10.2017. do 12:00 sati, a ponude se dostavljaju na adresu: Iza 

grada 2, 21231 Klis. 
 

14. Otvaranje ponuda je 17.10.2017. u 12:00 sati u prostorijama Općine Klis. 
 

15. Povjerenstvo će otvoriti ponude i na temelju pregleda i ocjene ponuda donijeti prijedlog 
Odluke o odabiru te isti uputiti  Općinskom vijeću koje donosi Odluku o odabiru najpovoljnije 
ponude.   

 
16. Otvaranje ponuda će biti javno, a moći će se raspravljati uz predočenje punomoći. 

 
17. Način obračuna: prema stvarno utrošenoj električnoj energiji. 

 

18. Poziv na dostavu ponuda i troškovnik privitak su ove Odluke. 
 

19. Protiv Odluke Općinskog vijeća moguće je pokrenuti upravni spor. 
 

20. Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti opskrbe električnom energijom za potrebe 
javne rasvjete na području Općine Klis sklopiti će se na vrijeme od jedne godine. 

 
21. Popis gospodarskih subjekata koji su pozvani na dostavu ponude: 

 
 1. RWE Energija d.o.o., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 81103558092, e-mail: info@rwe.hr 
 2. HEP – Opskrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379,  
                e-mail: opskrba@hep.hr 
 3. GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 54, OIB: 77604626413,  
                e-mail: info@gen-i.hr 
 
 

 

 

           OPĆINSKI NAČELNIK 
            
                 Jakov Vetma, v.r. 

mailto:info@rwe.hr

