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UPUTE ZA IZRADU PONUDE 

 

1.    OPĆI PODACI 

 

1.1.  Podaci o javnom naručitelju 

Naziv:     Općina Klis 
Sjedište: 21231 Klis, Iza grada 2 
OIB:        7167087426 
URL:       www.klis.hr 
 
1.2.  Služba za kontak: Jedinstveni upravni odjel Općine Klis 
Kontakt osoba: Mira Despotović, dipl.oec. 
Broj telefona: 021/ 240292 ; 021/ 549651 
Broj telefaksa: 021/ 240675 
Adresa elektroničke pošte: javna.nabava@klis.hr 
 
1.3.  Vrsta postupka nabave  
Pozivni postupak nabave prema Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati 
na temelju pisanog ugovora u Općini Klis (Službeni vjesnik Općine Klis, broj 01/14), a sve na 
temelju  čl.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). 
 
1.4.   Procijenjena vrijednost nabave: 320.000,00 kn (bez PDV-a) 
 
1.5.  Vrsta ugovora koji se sklapa: Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova 
 
2.      PODACI O PREDMETU NABAVE 
 
2.1.  Opis predmeta nabave  
Opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete na području Općine Klis za   
 jednogodišnje  razdoblje 
 
2.2.  Nuđenje predmeta nabave 
Dozvoljeno je nuditi samo cjelokupan predmet nabave. 
 
2.3.  Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave 
Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave određene su u Troškovniku koji je  
sastavni dio ovog Poziva. 
Količina predmeta nabave je okvirna, a računi će se ispostavljati temeljem stvarne      
potrošnje električne energije. Stvarno nabavljena količina može biti manja ili veća od      
okvirnih količina predviđenih Troškovnikom, ali plaćanja po sklopljenom ugovoru ne   
mogu prijeći iznos procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a. 
 
2.4. Tehničke specifikacije predmeta nabave 
Tehničke specifikacije su određene u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva. 
 
2.5. Troškovnik 
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Troškovnik je sastavni dio ovog Poziva i nalazi se kao poseban prilog. Prilikom     
popunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak  
količine stavke i cijene stavke.  
 
2.6.  Mjesto isporuke robe  
Mjerna mjesta na području Općine Klis prema priloženom Troškovniku. 
 
2.7. Rok trajanja ugovora i rok početka isporuke robe 
Ugovor o opskrbi električnom energijom sklopit će se na razdoblje od jedne godine (12 
mjeseci). 
Isporuka električne energije počinje nakon što isporučitelj zaprimi od operatora 
distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava pisanu suglasnost o usklađenosti 
ugovora o opskrbi električnom energijom s ugovorom o korištenju mreže kojeg je naručitelj 
sklopio s operatorom distribucijskog sustava odnosno prijenosnog sustava, za sva 
obračunska mjerna mjesta iz ugovora, a sve u skladu s općim uvjetima za opskrbu 
električnom energijom. 
Rok početka isporuke robe je od datuma primjene ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova. 
 
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUIDITELJA 
 
Javni naručitelj će  isključiti iz postupka nabave ponuditelja:  
3.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog 
subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili 
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:   
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 (NN, broj: 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), 
 
3.2. 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), 
 
3.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata. 
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Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. gospodarski subjekt  u ponudi dostavlja izjavu. 
Izjavu  daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije 
biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva/objave poziva na dostavu 
ponuda. 
Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena , potpisana te ovjerena pečatom 
gospodarskog subjekta Izjava o nekažnjavanju koja je sastavni dio ovog Poziva. 
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja 
potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od 
dana slanja poziva/objave poziva na dostavu ponuda. 
 
 
3.4. 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 
gospodarskog subjekta, 
 
3.5. 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 gospodarskog subjekta, 
 
3.6. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave 
učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način. 
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točaka 3.4. i 3.5. ovog Poziva gospodarski subjekt u 
ponudi dostavlja izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra države sjedišta 
gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana 
slanja/objave poziva. 

 
4.  ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

 
4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju 
sposobnost  
4.1.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.  
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod 
nadležnog tijela.  
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva.  
 
4.1.2. Ponuditelj je obvezan dostaviti važeću dozvolu za obavljanje energetske 
djelatnosti opskrbe električnom energijom koju je gospodarskom subjektu izdala 
Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija (HERA) na temelju čl.16.st.1. i 2. Zakona o 
energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15).  
 
4.2. Minimalne razine financijske sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima 
dokazuju sposobnost: 
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Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje 
solventnost gospodarskog subjekta. 
Gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u posljednjih šest mjeseci računajući  od 
dana slanja/objave poziva nije bio blokiran.  
Procjena je naručitelja da blokada računa može ugroziti ponuditeljevu sposobnost 
pravodobnog podmirivanja svih obveza kao rezultat poslovnih procesa, a koji su 
pretpostavka za pravodobnu isporuku predmeta nabave.  
Ponuditelj sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dostavlja obrazac  BON-2/SOL-2.  
Ako gospodarski subjekt ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je dostaviti 
obrazac BON-2/SOL-2 za glavni račun (račun za izvršenje).  
Glavni račun je račun za redovno poslovanje na kojem se izvršavaju nalozi za plaćanje 
zakonskih obveza i javnih prihoda, nalozi za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata 
osiguranja plaćanja te nalozi s naslova izvršenja sudskih odluka i drugih ovršnih isprava i na 
kojim se vodi evidencija o neizvršenim osnovama za plaćanje.  
U slučaju da na obrascu nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome 
je li  račun bio blokiran u posljednjih šest mjeseci, te podatak o broju dana blokade. 
 
4.3. Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti 
kojima ponuditelji dokazuju sposobnost: 
Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u 2016. godini  i tijekom tri godine koje prethode 
2016. godini, te potvrde druge ugovorne strane o uredno ispunjenim ugovorima.  
Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.  
Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru 
istinitosti potvrde. 
Napomena: Referentna lista mora sadržavati samo završene ugovore, a ne i one u tijeku. 
Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa ugovora o isporuci robe dokaže da je 
ispunio ugovorne obveze za najmanje jedan ugovor o opskrbi električnom energijom, čija  
vrijednost bez PDV-a ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti predmeta nabave 
(320.000,00 kuna, bez PDV-a), čime gospodarski subjekt dokazuje da ima potrebno iskustvo, 
znanje i sposobnost i da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost, sposoban 
izvršiti predmet nabave. 
 
Popis ugovora mora biti potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i 
ovjeren pečatom istog. 
 
Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno kojima 
dokazuje sposobnost mogu biti dostavljeni i u neovjerenoj preslici. 
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su 
ponuditelji dostavili, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja 
zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika i/ili se obratiti izdavatelju dokumenata i/ili 
nadležnim tijelima. 
Prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim 
namjerava sklopiti ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti, zatražiti dostavu izvornika 
ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. 
Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati. 
 
5.  PODACI O PONUDI 
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5.1. Sadržaj i način izrade ponude: 
Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu sukladno uvjetima i zahtjevima 
navedenima u Pozivu na dostavu ponude.  
Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva. 
 
Ponuda sadrži:  

1. Sadržaj ponude 
2. Popunjen Ponudbeni list (Prilog I ovog Poziva) 
3. Jamstvo za ozbiljnost ponude 
4. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje  razlozi isključenja 

(Izjava o nekažnjavanju, Prilog IV, Potvrda Porezne uprave) 
5. Tražene dokaze sposobnosti (Izvod iz sudskog registra, važeća dozvola, BON-2/SOL2, 

Popis ugovora) 
6. Popunjen Troškovnik (Prilog II ovog Poziva-poseban dodatak u excell-u) 
7. Potpisan prijedlog ugovora (Prilog III ovog Poziva) 
8. Potrebne izjave (Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva, Izjava o dostavi jamstva za 

uredno ispunjenje ugovora) 
 
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti 
ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.  
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. 
jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom 
preko koje je otisnut pečat ponuditelja na način da isti obuhvaća dio posljednje strane 
ponude i dio pričvršćene naljepnice ). 
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući 
naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za 
pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi 
u sadržaju ponude kao dio ponude. 
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko 
se dijelova ponuda sastoji.  
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj 
stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način 
da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim 
završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), 
ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.  
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.  
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod 
datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.  
 
5.2. Način dostave ponude 
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili 
izravno na adresu naručitelja: OPĆINA KLIS, IZA GRADA 2, 21 231 KLIS  
 
uz naznaku na prednjoj strani:  

PONUDA ZA NABAVU – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE JAVNE 
RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE KLIS 

ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 
(NE OTVARAJ) 

Na poleđini omotnice treba navesti naziv i adresu ponuditelja. 
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Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka 
odnosno nepravovremene dostave ponude. Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude 
izdati potvrdu o primitku. 
 
5.3. Način određivanja cijene ponude 
Cijena ponude je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora. 
Cijena ponude piše se brojkama. 
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 
Ponuditelj popunjava Troškovnik koji je sastavni dio ovog Poziva. 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i 
popusti.  
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen 
poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene 
ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu 
predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno 
za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. 
 
5.4. Valuta ponude 
Cijena ponude izražava se u kunama.  
 
5.5. Kriterij za odabir ponude: 
Kriterij odabira ponude je najniža cijena ponude.  
S obzirom da naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez, uspoređivat će cijene ponuda s 
PDV-om. 
 
5.6. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda 
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i 
latiničnom pismu. 
 
5.7. Rok valjanosti ponude: 
Rok valjanosti ponude je najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Naručitelj će 
odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane. 
 
6.  OSTALE ODREDBE 
 
6.1. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva 
 
6.1.1. Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude  u obliku bjanko 
zadužnice  u korist naručitelja u visini od 15.000,00 kn,  na rok valjanosti ponude. Jamstvo 
za ozbiljnost ponude mora  glasiti na Naručitelja (Općina Klis, Iza Grada 2, 21231 Klis, OIB: 
71670874269). 
 
Bjanko zadužnica mora biti ovjerena i ispunjena u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. 
Jamstvom za ozbiljnost ponude jamči se:  

1. da ponuditelj neće odustati od svoje ponude u roku njezine valjanosti 
2. da ponuditelj neće dostaviti neistinite podatke 
3. da će ponuditelj dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih traženih dokaza ako 

bude potrebno 
4. da ponuditelj neće odbiti potpisivanje ugovora o opskrbi 
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5. da će ponuditelj, ako bude izabran kao najpovoljniji, dostaviti naručitelju jamstvo   
     za uredno izvršenje ugovora. 

 
Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini 
sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Dokaz ne smije biti ni na koji način oštećen 
(bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim 
brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.  
 
Ponuditelj može umjesto bjanko zadužnice kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani 
polog u traženom iznosu.  
Uplata se vrši na žiro-račun naručitelja, IBAN: HR6323300031819200007; poziv na broj:   
24 7706-vaš OIB. 
 
6.1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza  
Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti pisanu izjavu (Prilog VI ovog Poziva) kojom 
izjavljuje da će, u slučaju odabira njegove ponude, u roku od osam dana od obostranog 
potpisa ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede 
ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika. 
Ovjerena bjanko zadužnica mora biti u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti 
ugovora (s PDV-om). 
Javnobilježnički ovjerena bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede 
ugovornih obveza mora imati rok valjanosti jednak roku valjanosti ugovora.  
Javnobilježnički ovjerena  bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora će se protestirati 
(naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.  
 
6.2.  Vraćanje jamstava 
Jamstvo za ozbiljnost ponude javni naručitelj će vratiti ponuditeljima  neposredno nakon 
završetka postupka nabave, a presliku jamstva pohraniti. 
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora javni naručitelj će vratiti odabranom ponuditelju 
po urednom ispunjenju ugovornih obveza ukoliko ne budu postojali  razlozi na strani 
odabranog ponuditelja koji bi zahtijevali od naručitelja da to  jamstvo aktivira. 
 
6.3. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i javnog otvaranja ponuda  
Ponude se predaju neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu 
naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja i naziv i adresa 
ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:  

OPĆINA KLIS 
IZA GRADA 2, 21231 KLIS 

 
PONUDA ZA NABAVU – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

ZA POTREBE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE KLIS 
ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE 

››NE OTVARAJ‹‹ 
 
Rok za dostavu ponuda, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja, je 06.07.2016. godine 
do 14:30 sati.  
Ponude koje ne pristignu u propisanom roku neotvorene se vraćaju ponuditelju. 
Javno otvaranje ponuda je 06.07. 2016. godine u 14:30 sati u vijećnici Općine Klis, Iza 
grada 2, Klis. 
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Na početku javnog otvaranja ponuda navodi se predmet nabave, ime i prezime nazočnih 
ovlaštenih predstavnika naručitelja, te ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika 
ponuditelja. 
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici naručitelja, ovlašteni 
predstavnici ponuditelja i druge osobe.  
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici 
javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.  
Obvezno se sastavlja Zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji se odmah uručuje svim 
ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnim na javnom otvaranju ponuda, a ostalima 
na pisani zahtjev.  
Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pismeno ovlaštenje (Prilog VII ovog Poziva ) 
predati neposredno prije otvaranja ponuda.  
Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je 
dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude potom 
osnovna ponuda.  
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela, te će 
se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode. 
 
6.4. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju 
Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je 30 dana od dana isteka roka za dostavu 
ponuda.  
Odluku o odabiru ili poništenju donosi Općinsko vijeće Općine Klis. 
Općinsko vijeće može poništiti postupak nabave u svakom trenutku ako postoje razlozi 
navedeni u čl. 35. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora u Općini Klis (Sl.vjesnik Općine Klis, br.1/14). 
 
6.5. Rok, način i uvjeti plaćanja  
Naručitelj će izvršiti plaćanje stvarno isporučene i obračunate električne energije po svakom 
obračunskom mjernom mjestu na temelju ispostavljenih i ovjerenih računa u roku od 15 
dana od dana izdavanja računa na žiro-račun isporučitelja.  
Predujam i traženje sredstava osiguranja plaćanja su isključeni. 
 
6.6. Prijedlog ugovora 
Prijedlog ugovora sastavni je dio ovog Poziva na dostavu ponuda i ponuditelj ga mora 
dostaviti potpisanog od strane odgovorne osobe i ovjerenog pečatom gospodarskog 
subjekta. 
 
6.7. Ispravak i/ili izmjena poziva, objašnjenja 
Naručitelj može za vrijeme roka za dostavu ponuda, ali najkasnije tijekom četvrtog dana 
prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda, iz bilo kojeg razloga promijeniti Poziv na 
dostavu ponuda i o tome bez odgode obavijestiti ponuditelje. 
Zahtjev za izmjenom ili objašnjenjem je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije 
tijekom šestog dana prije dana u kojem istječe rok za dostavu ponuda. 
 
6.8. Pouka o pravnom lijeku 
Protiv Odluke o dabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena već se može 
pokrenutu upravni spor. 
 
6.9. Komunikacija s naručiteljem 
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Sva priopćenja, pozivi na objašnjenja, obavijesti i odluke između naručitelja i ponuditelja 
moraju biti u pisanom obliku.  
 
6.10. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima  
6.10.1. Tajnost podataka  
Gospodarski subjekt koji označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan 
je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.  
Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima 
pojedine stavke te cijeni ponude.  
 
6.10.2. Trošak ponude i preuzimanje Poziva na dostavu ponude 
Trošak izrade i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj. Poziv na dostavu ponude će 
biti dostavljen ponuditeljima putem elektroničke pošte. 
 
6.10.3. Neuobičajeno niska cijena 
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina 
jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe koja je predmet nabave, 
naručitelj će odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja ponude naručitelj će pisanim putem 
zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za 
izvršenje ugovora. 
Naručitelj će provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja, 
uzimajući u obzir dostavljene dokaze. 

 
 
 

                                         OPĆINSKI NAČELNIK 
                                          Jakov Vetma, v. r. 
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PRILOG I 
PONUDBENI LIST 

 
Podaci o naručitelju: 
Naziv i sjedište naručitelja: OPĆINA KLIS, IZA GRADA 2, 21231 KLIS 
OIB: 71670874269 
 
Podaci o ponuditelju: 
Naziv  i sjedište ponuditelja: _____________________________________________________ 
OIB:_______________________________ 
IBAN:__________________________________ 
 
Je li ponuditelj u sustavu PDV-a ( zaokružiti ):   DA                                    NE 
 
Adresa za dostavu pošte:________________________________________________________ 
 
Kontakt osoba ponuditelja:_______________________________________________________ 
 
Broj telefona:_______________________________ 
 
Broj faksa:_________________________________ 
 
Adresa e-pošte:____________________________________________________________ 
 
 
Predmet nabave: Opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete na području   
                                                    Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 
 
 
Cijena ponude bez PDV-a ( brojevima)  ___________________________________ 
 
Porez na dodanu vrijednost ( brojevima )___________________________________ 
 
Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost ( brojevima )_______________________ 
 
Rok valjanosti ponude: najmanje 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda.  
 
 
 

_________________________   MP               ______________________________ 

( mjesto i datum )      (čitko ime i prezime ovlaštene 
          osobe ponuditelja)  
                   
                                                                                                            _______________________________ 
                                             (vlastoručni potpis ovlaštene  
                                                                                                            osobe ponuditelja) 
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PRILOG II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troškovnik 
u excell-u (poseban dodatak) 

               (sadrži popis obračunskih mjernih mjesta od rednog broja 1 do zaključno 38) 
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PRILOG III  
PRIJEDLOG UGOVORA 

 
 

Općina Klis, Iza Grada 2, 21231 Klis, OIB: 71670874269, zastupana po načelniku Jakovu 
Vetmi, (u daljnjem tekstu: Kupac)  
i  
___________________, _____________, __________________, OIB: __________________, zastupano po 
direktoru ________________________ (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač),  
sklapaju sljedeći;  
 

UGOVOR O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM  
ZA POTREBE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE KLIS ZA JEDNOGODIŠNJE 

RAZDOBLJE 
Broj: ____________ 

 
 
UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor na temelju 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 
u Općini Klis (Sl. vjesnik br. 1/14) kao i odredbi Zakona o tržištu električne energije (NN  
22/13, 95/15, 102/15 i eventualne izmjene) i drugih primjenjivih zakonskih i 
podzakonskih akata. 
 
PREDMET UGOVORA 

Članak 2. 
(1) Na temelju provedenog pozivnog postupka s namjerom sklapanja ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti opskrbe električnom energijom za 
potrebe javne rasvjete na području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje, Općinsko 
vijeće Općine Klis je Odlukom o odabiru Klasa:__________________, Urbroj:_________________ od 
___________ 2016.godine odabralo ponudu ponuditelja 
_____________________________________________kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenim 
kriterijima za donošenje Odluke o odabiru i uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda.   
(2) Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih odnosa Ugovornih strana u svezi 
opskrbe električnom energijom Kupca.Opskrbljivač će isporučivati i prodavati, a Kupac 
će, koristeći prijenosnu i distribucijsku mrežu, preuzimati električnu energiju isključivo 
prema odredbama ovog Ugovora. 
(3) Kupac i Opskrbljivač ovim Ugovorom ugovaraju opskrbu električnom energijom na 
obračunskim mjernim mjestima koja su navedena u Troškovniku. 

 
Članak 3. 

(4)  Sastavni dijelovi ovog Ugovora su: 
I - PODACI O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA(iz Troškovnika) 
II - UGOVORNE ENERGETSKE VELIČINE (iz Troškovnika) 
III - CIJENE, TARIFNI MODELI I OBRAČUNSKI ELEMENTI (iz Troškovnika) 
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Članak 4. 
Obračunska mjerna mjesta Kupca za koje se sklapa ovaj Ugovor navedena su u 
Troškovniku. 

Članak 5. 
Opskrbljivač će isporučiti, a kupac preuzeti za vrijeme trajanja ovog Ugovora električnu 
energiju prema količinama predviđenim u Troškovniku koje su definirane kao okvirne 
količine električne energije koja će se nabavljati. Stvarna nabavljena količina električne 
energije na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja od okvirne količine, a 
ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne smiju prelaziti procijenjenu 
vrijednost nabave. 
 
MJERNI PODACI 

Članak 6. 
(1) Mjerne podatke Operator prijenosnog sustava, odnosno Operator distribucijskog 
sustava (dalje kao: Operator mreže) utvrđuje mjernim uređajima na obračunskim 
mjernim mjestima,  sukladno važećim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu 
električnom energijom (NN 85/15, te eventualne izmjene) i Mrežnim pravilima 
elektroenergetskog sustava (NN  36/06, te eventualne izmjene). 
(2) Mjerna mjesta naručitelja navedena u Troškovniku podložna su promjenama tijekom 
važenja ugovora zbog eventualnog uključenja novih ili isključenja postojećih 
obračunskih mjernih mjesta. 
(3) Kupac će o nastaloj promjeni obavijestiti odabranog ponuditelja. Uključivanje novih 
mjernih mjesta ili isključivanje postojećih mjernih mjesta će se vršiti sukladno  Općim 
uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. 
 
CIJENA I NAČIN OBRAČUNA 

Članak 7. 
(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju ukupnu cijenu električne energije iz članka 5. 
ovog Ugovora u iznosu od _____________________ kn, PDV u iznosu od _________________ kn, 
odnosno 

sveukupnu cijenu s PDV-om u iznosu od _____________________  kn 
(slovima: ________________________________________________)                                                                                

što predstavlja iznos prihvaćene ponude Opskrbljivača u pozivnom postupku, a 
sukladno parametrima okvirne količine potrošnje električne energije Kupca i tarifnom 
modelu Opskrbljivača iz Troškovnika koji je prilog ovom Ugovoru i čini njegov sastavni 
dio. 
(2) Cijena navedena u stavku 1. ovog članka je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja 
ugovora. 
(1) Opskrbljivač će obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje. 
Obračunsko razdoblje iznosi 30+/-3 dana. 
(2) Obračun električne energije obavlja se temeljem mjernih podataka iz članka 6. ovog 
Ugovora.  
 
NAČIN NAPLATE I ROK PLAĆANJA 
         

Članak 8. 
(1) Kupcu 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 
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električna energija,  naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih 
izvora, opskrbna naknada te eventualno druge naknade i davanja sukladno pozitivnim  
propisima. 
(2) Opskrbljivač će Kupcu dostaviti u elektroničkom obliku račun i obračune za sva  
obračunska mjerna mjesta odmah nakon izdavanja na adresu elektroničke pošte:  
info@klis.hr. 
(3) Opskrbljivač će Kupcu dostaviti u pisanom obliku račun i obračune na adresu:21231 
KLIS, IZA GRADA 2. 
(4) Kupac je dužan obavijestiti Opskrbljivača ukoliko ne zaprimi račun do 15. dana u 
tekućem mjesecu. 
(5) Plaćanje će se vršiti na temelju ispostavljenih računa u roku 15 dana od dana 
izdavanja istog. 
 

Članak 9. 
(1) Kupac će uplatu izvršiti na žiro račun Opskrbljivača. 
(2) Ukoliko Kupac ne plati račun na način i u roku utvrđenom u ovom Ugovoru, za 
kašnjenje je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu. 
(3) U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza, Opskrbljivač će zakašnjela plaćanja 
uračunavati tako da najprije namiri  troškove i kamate. 
 

Članak 10. 
(1) Kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 
(petnaest) dana od dana izdavanja, a neosporeni dio je dužan platiti u roku dospijeća. 
(2) Opskrbljivač je dužan odgovoriti na prigovor Kupca najkasnije u roku od 8 (osam) 
dana od dana primitka prigovora. 
(3) U slučaju prihvaćanja prigovora Opskrbljivač će izdati novi račun s novim datumom 
dospijeća. 
 
MEĐUSOBNA PRAVA  I OBVEZE 
 

Članak 11. 
 
1) Opskrbljivač se ovim Ugovorom obvezuje na ispunjenje svojih obveza propisanih čl. 
46. st.1. Zakona o tržištu električne energije (NN  22/13, 95/15, 102/15, te eventualne 
izmjene). 
(2) Ugovorne strane suglasne su da se Opskrbljivač oslobađa obveza iz st.1. ovog članka 
za vrijeme trajanja više sile,  sukladno čl. 43. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14, 
95/15, 102/15, te eventualne izmjene) te u ostalim slučajevima reguliranim zakonskim i 
podzakonskim propisima tržišta električne energije. 
 
RASKID UGOVORA 

Članak 12. 
 (1) Ugovorne strane su suglasne da u slučaju kršenja Ugovora mogu raskinuti Ugovor 
putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj Ugovornoj strani  preporučenom 
pošiljkom, uz naknadni rok za ispunjenje od 30 (trideset) dana od dana primitka  pisane 
obavijesti o raskidu Ugovora. 
(2) Smatra se da je obavijest o raskidu zaprimljena od druge Ugovorne strane protekom 
3 (tri) dana od dana predaje na poštu obavijesti o raskidu putem preporučene pošiljke. 
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(3) Ugovor prestaje važiti u 24.00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja u kojem je 
istekao naknadni rok za ispunjenje. 
 
KVALITETA OPSKRBE 

Članak 13. 
(1) Za sigurnost, pouzdanost i kvalitetu isporuke električne energije, sukladno važećim 
propisima odgovoran je nadležni Operator mreže.  
(2) Opskrbljivač se obvezuje uslugu opskrbe električnom energijom obavljati pouzdano i 
kvalitetno, sukladno odredbama primjenjive zakonske regulative koja određuje uvjete 
opskrbe koje mora ispunjavati opskrbljivač električne energije. 
(3) U slučaju nepoštivanja ugovorene razine kvalitete usluga, uključujući netočan i 
zakašnjeli obračun, Kupac ima pravo na nadoknadu štete koju dokaže da je pretrpio 
sukladno pravilima obveznog prava. 
 
OSIGURANJE IZVRŠENJA UGOVORA 

 
 Članak 14. 
(1) Opskrbljivač se obvezuje da će u roku od 8 dana od potpisa ovog Ugovora dostaviti 
Kupcu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene od 
strane javnog bilježnika u visini od 10 % sveukupne vrijednosti ugovora (s PDV-om), 
odnosno na iznos od _________________ kn. 
(2) Jamstvo mora biti valjano do dana isteka ugovora. 
(3) Kupac će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u slučaju da Opskrbljivač 
svojom krivnjom ne isporučuje električnu energiju Kupcu, ne bude ispostavljao račune 
za isporučenu električnu energiju sukladno članku 8. ovog Ugovora odnosno da ne 
poštuje ostale odredbe Ugovora. 

 
ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 15. 
(1)  Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci . 
(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih 
strana te nakon što je Opskrbljivač od nadležnog Operatora mreže zaprimio pisanu 
suglasnost o usklađenosti ovog Ugovora s ugovorom o korištenju mreže kojeg je kupac 
sklopio s nadležnim Operatorom mreže.  
(3) Isporuka električne energije po ovom Ugovoru započinje  01.09.2016. godine, 
ukoliko za to budu ispunjeni gore navedeni uvjeti.  

 
Članak 16. 

(1) Ugovorne strane će sve obavijesti i drugu komunikaciju iz Ugovora upućivati jedna 
drugoj pisanim putem na adrese naznačene u zaglavlju Ugovora poštanskom pošiljkom, 
osim kada je u Ugovoru izrijekom naznačeno da se obavijest odnosno druga 
komunikacija dostavlja preporučenom pošiljkom ili putem elektroničke pošte. 
(2) Smatra se da je obavijest ili bilo koja druga komunikacija, koja se dostavlja 
poštanskom pošiljkom ili preporučenom poštom, zaprimljena od druge Ugovorne strane 
protekom 3 (tri) dana od dana predaje na poštu navedene obavijesti, odnosno druge 
komunikacije.  
(3) Ukoliko je obavijest upućena elektroničkom poštom, smatra se da je zaprimljena na 
dan kada je na e-mail adresu pošiljatelja stigla potvrda o uspješnoj isporuci elektroničke 
pošte na e-mail adresu primatelja naznačenu u Ugovoru. 
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Članak 17. 

Ugovorne strane suglasne su da će međusobne obveze koje nisu regulirane ovim 
Ugovorom rješavati sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima. 
 

Članak 18. 
Izmjene u međusobnim odnosima, kao i izmjene drugih pitanja reguliranih ovim 
ugovorom, ugovorne strane će regulirati isključivo pisanim aneksom ovog Ugovora 
potpisanim od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana. 
  

Članak 19. 
Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti 
sporazumno, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja, za rješavanje spora ugovaraju 
nadležnost suda prema sjedištu Kupca. 

 
 

Članak 20. 
 
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana 
zadržava po 1 (jedan) primjerak. 

 
 
 

          Za Kupca:                                                                                      Za Opskrbljivača: 
 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                DIREKTOR 
 

______________________                                                                                 ____________________  
        Jakov Vetma 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Klis,  
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PRILOG IV  
„IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU“ 
 
 

I Z J A V A  
 
kojom ja ___________________________________________________________________ 
                        ( ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice, OIB)                                                           
 
kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuditelja 
 
___________________________________________________________________________ 
                      (naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja,OIB) 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gospodarski 
subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za 
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili 
države čiji sam državljanin: 
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“ broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 
105/04, 84/05, 71/06, 110/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12). 
 
U_____________________________2016. 
                                                              
                                                                                                           _________________________________ 
                                                                                                       ( ime i prezime ovlaštene osobe)  
                                                                                  
                                                                                                            __________________________________ 

                                      M.P.                                    (potpis) 
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PRILOG V 
 

 
Naručitelj:  OPĆINA KLIS 
 
Predmet nabave: Opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete na   
                                           području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 
 
 
 
 

IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE 
 
 
 
 
kojom  
 
ponuditelj   ________________________________________________________________ 

 ( naziv ponuditelja, sjedište, OIB ) 
 

 
izjavljuje da su mu poznate odredbe iz Poziva na dostavu ponuda, da ih prihvaća i da će 
izvršiti predmet nabave Opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete na 
području Općine Klis u skladu s tim odredbama. 
 
 
 
Gore navedeno potvrđujem svojim potpisom. 
 
 
 
 __________________________                                                            ____________________________________ 
      (mjesto i datum)      (čitko ime i prezime ovlaštene 
                   osobe ponuditelja)  
 
                                                              
                                                                                                          ______ ____________________________ 
         M.P.                              (vlastoručni potpis ovlaštene  
                    osobe ponuditelja) 
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PRILOG VI 
 

Naručitelj: OPĆINA KLIS 
 
Predmet nabave: Opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete na   
                                         području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje 
 
 
 
IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ZA 

SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA 
 
 

 
Ponuditelj _________________________________________________________________________________________  
                                         (naziv ponuditelja, sjedište, OIB) 
 
izričito potvrđuje slijedeće: 

- da će ukoliko njegova ponuda bude odabrana za sklapanje ugovora o javnoj 
nabavi, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede 
ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice 

- da će bjanko zadužnica biti u visini od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti 
ugovora s pripadajućim PDV-om 

- da će bjanko zadužnicu kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj 
povrede ugovornih obveza s rokom valjanosti jednakim roku valjanosti ugovora 
dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora na adresu Općine Klis, 
Iza Grada 2, 21231 Klis 

- da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora 
protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza. 
 

 
Sve gore navedeno potvrđuje potpisom ovlaštene osobe. 
 
 
_______________________                                         ______ _________________________________           
  (mjesto i datum )                                               (čitko ime i prezime ovlaštene 
                   osobe ponuditelja)  
 
 
                                                                                                        ______ _________________________________ 
                                                           M.P.                                             (vlastoručni potpis ovlaštene  
                    osobe ponuditelja) 
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PRILOG VII 
 
 
Podaci o ponuditelju:   _____________________________________________________ 
                                                                    (naziv, sjedište, OIB) 
 
 
 
PREDMET:  Ovlaštenje za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja    
                        ponuda 
 
 
Ovim ovlašćujem svog predstavnika  
 
__________________________________________________________________________ 
                                                        (ime i prezime, adresa) 
 
na radnom mjestu __________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
                                              (broj osobne iskaznice, izdavatelj)  
 
 
da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u pozivnom postupku za 
predmet nabave Opskrba električnom energijom za potrebe javne rasvjete na 
području Općine Klis za jednogodišnje razdoblje koje će se držati  
06.07.2016. godine u 14:30 sati u vijećnici Općine Klis, Iza grada 2, Klis. 
 
 
____________________________    __________________________________________ 
       ( mjesto i datum )                       (čitko ime i prezime ovlaštene 
                   osobe ponuditelja)  
 
                                                                                             __________________________________________ 
                                                                                         (vlastoručni potpis ovlaštene  
          M.P.     osobe ponuditelja) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napomena: Ovlaštenje se predaje ovlaštenim predstavnicima naručitelja prije početka javnog otvaranja 
ponuda. 


