
 

                 
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ 
               OIB 32028576296 
  
 
 

JAVNI NATJEČAJ 

za obavljanje poslova opskrbe električnom energijom povlaštenog kupca 

za javnu rasvjetu u Općini Vojnić 

 

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU RADOVA:  
a) Naručitelj radova: Općina Vojnić 
b) Sjedište: Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić 
c) Telefon: (047) 883-022 
d) Faks: (047) 883-021 
e) E-pošta: opcina-vojnic@ka.t-com.hr 
f) Matični broj: 2604892 
g) OIB: 32028576296 

 

2. PREDMET NATJEČAJA: Povjeravanje poslova opskrbe električnom 
energijom za javnu rasvjetu u Općini Vojnić na temelju pisanog ugovora. 

 

3. VRSTE POSLOVA: Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu  

 

4. VRIJEME OBAVLJANJA POSLOVA: Poslovi opskrbe električnom energijom 

za javnu rasvjetu ugovaraju se na rok od 4 (četiri) godine od dana 
zaključenja Ugovora. 

 

5. PONUDITELJI: U postupku natječaja mogu sudjelovati pravne i fizičke 

osobe registrirane za opskrbu električnom energijom.  

 

6. PONUDA: Ponuditelji su obvezni ponuditi cijenu izraženu u pojedinačnom i 

ukupnom iznosu za cjelovitu opskrbu električnom energijom za javnu 

rasvjetu prema troškovniku i natječajnoj dokumentaciji.  

  

7. ROK ZA PREDAJU PONUDA: 20 (dvadeset) dana od dana objave na web 
stranici Općine Vojnić. 

 

8. PONUDA MORA SADRŽAVATI: 
 

1) puni i skraćeni naziv i sjedište ponuditelja –  OIB i glavni IBAN račun; 
2) ispunjeni i ovjereni originalni troškovnik s iskazanim  jediničnim  i ukupnim 

cijenama i posebno iskazanom naknadom za poticanje proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih izvora te PDV-om u kunama. 

3) Jamstvo za ozbiljnost ponude - priložiti zadužnicu potvrđenu od strane 
javnog bilježnika na iznos  od 50.000,00 kn koju će Općina Vojnić naplatiti u 
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slučajevima: odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine 
valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka, odbijanja potpisivanja Ugovora i 
nedostavljanje jamstva u formi zadužnice za uredno izvršenje obveza iz 
Ugovora. 

4) izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili 
države čiji je državljanin  osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne 
osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće 
ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno 
tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je 
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 
gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci 
računajući od dan početka postupka nabave. 

5) izjavu ponuditelja  da će za uredno ispunjenje obveza iz Ugovora pri potpisu 
izdati bjanko zadužnicu potvrđenu od javnog bilježnika s naznakom najvišeg 
iznosa  koji pokriva 10% godišnjeg iznosa ugovorenih poslova s PDV-om uz 
obvezu dostave nove na isti iznos, ako se prva naplati. 

6) izjavu o nepromjenjivosti cijena za sve vrijeme trajanja ugovora  ovjerenu 
kod javnog bilježnika 

7) izjavu ponuditelja da je suglasan s rokom plaćanja od 30 dana od 
      zaprimanja računa 

  9)  opciju  ponude ne kraću od 60 (šezdeset)  dana.  
 
DOKAZIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA: 
 

Za dokazivanje osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih uvjeta, ponuditelji su 
dužni priložiti sljedeće isprave u originalu ili ovjerenoj preslici: 
 

a)  ispravu o upisu u sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući 
registar ili odgovarajuću ispravu kojom se dokazuje da je ponuditelj 
registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja – 
ne stariju od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja 

b) potvrdu o ishođenoj dozvoli za obavljanje energetske djelatnosti  
izdanoj od strane  Hrvatske energetske regularne agencije ( HERA ) – 
ne starijoj od 30 dana od dana objave natječaja. 
 

Ponuditelj je sposoban ako je registriran za djelatnost koja je predmet 
natječaja i posjeduje važeću dozvolu HERA-e. 

 
c) bonitet ponuditelja:BON-2 ili SOL-2 ili druga odgovarajuća isprava od 

banke ili drugih financijskih institucija za glavni račun ponuditelja, ne 
stariji od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.  

 
d) potvrdu nadležne porezne uprave prema sjedištu ponuditelja o 

plaćenim svim dospjelim poreznim obvezama i doprinosima  za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne starije od 30 (trideset) dana 
od dana objave natječaja; 

 

9. KRITERIJ ODABIRA PRIHVATLJIVE PONUDE: 
 

            Neće se razmatrati: 
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1) nepravovremene ponude, 
2) nepotpune ponude i 
3) ponude onih ponuditelja koji do isteka roka za dostavljanje ponuda imaju 

nepodmirene dospjele novčane obveze po bilo kojoj osnovi prema Općini 
Vojnić i trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Vojnić, 
 

 a ponude koje ne ispunjavaju uvjete sposobnosti iz ovog natječaja neće biti 
prihvaćene. 

 
Kriterij odabira bit će: 

1) najniža ponudbena ukupna cijena iz troškovnika za razdoblje od 1 
(jedne) godine. 

 
 

10. DOSTAVA PONUDE: 
 

a) Ponude trebaju biti zaprimljene u Općini Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 
47220 Vojnić i to do 12:00 sati dana 14.12.2017..godine, bez obzira na 
način dostave; 

b) Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu u dvostruko zapečaćenoj omotnici 
s naznakom i napomenom: «NE OTVARAJ – PONUDA ZA 
OBAVLJANJE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA JAVNU 
RASVJETU U OPĆINI VOJNIĆ» na adresu: Općina Vojnić, Trg 
Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić. 

c) Na omotnici mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja kako bi se 
nepravodobne ponude mogle vratiti bez otvaranja; 

d) Ponuda s svim priloženim  dokumentima mora biti na hrvatskom jeziku i 
uz uporabu latiničnog pisma. 

e) Ponuda mora biti u originalu, treba imati datum i broj, potpisana i 
ovjerena pečatom, uvezana u cjelini sa dokazima i potrebnim izjavama, 
te sa brojčanom oznakom stranice. Sve navedene izjave trebaju biti u 
originalu ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, a ispravke 
ponuditelj treba potpisati i ovjeriti pečatom s navedenim datumom. 

 
 

11. PRIKUPLJANJE I OTVARANJE PONUDA: 
 

1. Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja; 

2. Povjerenstvo provodi otvaranje pristiglih ponuda dana 14.12.2017. 
godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Vojnić. 

3. Ovlaštene osobe ponuditelja imaju pravo prisustvovati otvaranju 
ponuda. Otvaranje ponuda je javno. 

4. O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji 
potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva te prisutni predstavnici 
ponuditelja; 

5. Odabir će se izvršiti ako je pristigla i jedna prihvatljiva ponuda. 
Prihvatljiva ponuda je ponuda koja zadovoljava sve tražene uvjete za 
obavljanje opskrbe električnom energijom  
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6. Na osnovu pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o 

prijedlogu za odabir ponude, te ga uputiti Načelniku na razmatranje i  
Općinskom vijeću  Općine Vojnić radi donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja.  
 
 
 

12. PONIŠTENJE POSTUPKA : 
 

1. Ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije 
pokretanja postupka ugovaranja opskrbe, dovele do neobjavljivanja 
natječaja za prikupljanje ponuda ili do sadržajno bitno drugačije 
obavijesti; 

2. Ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda; 
3. Ako nakon isključenja ponuda u postupku ugovaranja ne preostane 

nijedna prihvatljiva ponuda; 
4. Ako se na temelju kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ne može 

izvršiti odabir; 
5. Novi postupak objave natječaja za obavljanje opskrbe električnom 

energijom za javnu rasvjetu u Općini Vojnić  može se pokrenuti nakon 
što odluka o poništenju postupka postane konačna. 

 

13. UGOVOR : 

 
1)   Ugovor na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja zaključuje 

načelnik Općine Vojnić, 
2)    Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisivanja ugovora 

dostaviti zadužnicu u skladu s uvjetima iz natječaja, 
3)   Potpisivanjem ugovora ponuditelj stječe pravo i preuzima obvezu 

obavljanja ugovorenih obveza, 
4)    Odabrani najpovoljniji ponuditelj nema pravo ugovarati podnajam za 

obavljanja poslova iz Ugovora. 

 

 

 

 

 
  DODATNE INFORMACIJE: 

 
1) Dokumentaciju za objavljeni natječaj ponuditelj može podići u vremenu 

od 08:00 do 11,00 sati u prostorijama Općine Vojnić uz prethodnu 
najavu na tel. 047/883-022 ili 047/883-020. Kontakt osoba: Nataša 
Opačić, pročelnik JUO. 

2) Naručitelj zadržava pravo poništenja ovog natječaja prije zaključenja 
ugovora bez obrazloženja i bez ikakvih posljedica i obveza prema 
ponuditeljima. 

 
 

POVJERENSTVO 

ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 


