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I. Predmet nabave 
Nabava prirodnog zemnog plina  
 
II. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za kontakt 
Ines Muljat Skansi, mag.iur. 
e-mail: skansi@sfzg.hr 
Broj telefona: 01/4807-350 
Broj telefaksa: 01/4807-367 
 
III. Evidencijski broj nabave 
BN-C-4-2016  
 

IV. Procijenjena vrijednost nabave  
198.850,00 kn 
 
V. Postupak nabave 
Sukladno članku 18. stavak. 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 
143/13, 13/14) 
 

VI. Opis predmet nabave 
Nabava prirodnog zemnog plina prema Zakonu o energiji („Narodne novine“ broj: 120/12, 14/14, 
95/15, 102/15) i Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“ broj: 38/14, 28/15, 25/16)) 
propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina. 
 
VII. Tehničke specifikacije, količina i troškovnik 
Prirodni plin je plinska smjesa ugljikovodika, koju uglavnom sačinjava metan, kvalitete određene u 
Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“ broj: 43/09, 87/12). 
Standardna kvaliteta plina određena kemijskim sastavom (volumni udio %):  

o Metan (CH4) minimalno 85%,  
o Etan (C2H6) maksimalno 7%,  
o Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6%,  
o Dušik (N2) ugljični dioksid (CO2) i drugi inertni plinovi maksimalno 7% i  
o donje ogrjevne vrijednosti Hd minimalno 33.385,35 kJ/Sm3.  

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 Sm3 pri standardnom stanju u kojem apsolutni tlak 
plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15K (15oC). 
 
VIII. Količina predmeta nabave 
Količina predmeta nabave je okvirna i specificirana je u Troškovniku/Tehnička specifikacija (Prilog 2.).   
Količine predmeta nabave navedene u u Troškovniku su okvirne. 
Stvarna nabavljena količina roba može biti veća ili manja od okvirne količine. 
Ukupna plaćanja bez poreza na dodatnu vrijednost (PDV) ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost 
nabave  
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu predmeta nabave kako je navedeno u Troškovniku. 
 
IX. Mjesto isporuke robe 
Mjesta isporuke su mjerna mjesta Naručitelja u Troškovniku. 
 
X. Rok isporuke  
Svakodnevno po potrebi Naručitelja  
Rok isporuke je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. 
Za svaki dan zakašnjenja sa isporukom predmeta nabave plaćaju se penali.  
U slučaju da ponuditelj ne isporuči Naručitelju ugovorenu robu svojom krivnjom Ponuditelj plaća 
penale i to 5‰ na vrijednost ugovora za svaki dan zakašnjenja sa isporukom, a najviše 10% od iznosa 
vrijednosti ugovora.  
Ukoliko se obračunavaju penali, Naručitelj ih ima pravo prebiti s dugovanjem za isplatu ugovorene 
cijene ili aktivirati jamstva. 
 
XI. Način izvršenja 
Putem ugovora. Nakon odabira Ponuditelja prema kriteriju odabira, Naručitelji će sklopiti ugovor s 
Ponuditeljem. 
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XII. Cijena ponude 
Ponuditelj je dužan ponuditi sve zahtijevane stavke iz Ponudbenog lista i Troškovnika u prilogu ove 
Dokumentacije. 
Ponuda se izrađuje po sustavu iskaza jediničnih cijena za sva obračunska mjesta Naručitelja bez 
poreza na dodanu vrijednost, u kunama u skladu s opisima stavaka iz Troškovnika.  
U Troškovniku je potrebno jedinične cijene zbrojiti i iskazati sveukupnu cijenu koštanja opskrbe 
prirodnim plinom. 
U Ponudbeni list upisuju se zbrojene vrijednosti Troškovnika. 
Cijena ponude mora biti iskazana u apsolutnom iznosu. 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednosti (zbroj svih ukupnih cijena stavki) moraju biti 
uračunati svi troškovi i popusti. 
Cijena ponude se formira na temelju cijena važećih na dan objave Poziva za dostavu ponuda na 
internetskim stranicama Naručitelja. 
Cijena ponude mora u potpunosti pokriti sve troškove koji su potrebni za uspješnu isporuku predmetne 
robe, uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje te se formira kao FCO lokacije 
Naručitelja. 
Naručitelj prihvaća promjenjivost cijene za vrijeme trajanja ugovora ako je ona uzrokovana zakonskim 
i podzakonskim propisima kojima se reguliraju odnosi opskrbljivača i povlaštenih kupaca i kojima se 
reguliraju cijene plina. 
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude 
izražava se za cjelokupni predmet nabave.  
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. 
Obveza iskazivanja poreza na dodanu vrijednost ne odnosi se na inozemne Ponuditelje, sukladno 
odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno oporezivanja dobara pri uvozu prema 
mjestu odredišta. 
Ako Ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na 
dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu iz ove Dokumentacije za nadmetanje, 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. 
 
XIII. Razlozi za isključenje ponuditelja 
1. Naručitelj će isključiti ponuditelja 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 pred stečajne 
nagodbe).  

Kao dokaz potrebno je dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 
dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda. 
2. Naručitelj će isključiti ponuditelja ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za 

zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za kaznena 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 sukladno članku 
67. Zakona o javnoj nabavi. 

Kao dokaz potrebno je dostaviti potpisanu Izjavu o nekažnjavanju (Prilog 3.) iz dokumentacije poziva 
za dostavu ponuda  
 
XIV. Uvjeti sposobnosti ponuditelja 
Ponuditelj mora dokazati pravnu i poslovnu sposobnost sukladnu traženju iz dokumentacije   poziva 
za dostavu ponuda. 
Ponuditelj u svrhu dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti mora dostaviti sljedeće: 

 Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra 
države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s 
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. 

            Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od od dana objave poziva   
            na dostavu ponuda. U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja  
            obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti. 

 Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti ili članstvo u određenoj organizaciji potrebno za 
izvršenje određenog ugovora ili dio ugovora u državi natjecatelja ili ponuditelja. 
Važeću dozvolu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za djelatnost 
plinom. 



  

 

*Svi dokumenti kojima ponuditelji dokazuju traženu sposobnost mogu se priložiti u neovjerenoj 
preslici.  
 
XV. Sadržaj i način dostave ponuda 
Sadržaj ponude: 

1. Ponudbeni list potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 1.) 
2. Ponudbeni troškovnik potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 2.) 
3. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti (Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 

odgovarajući registar i važeća dozvola HERE za djelatnost plinom)  
4. Izjava o nekažnjavanju (Prilog 3.) 
5. Potvrda Porezne uprave o stanju duga  

 
XVI. Rok za dostavu ponude 

Ponudu s ispunjenim obrascima i troškovnikom dostaviti do petka 10. lipnja 2016. do 12 sati, 
na adresu Naručitelja: Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Tajništvo, 10000 Zagreb 
Petrinjska 34 s naznakom „PONUDA-NE OTVARAJ-BN-C-4-2016”. 

 
XVII. Kriterij odabira najpovoljnije ponude 
Najniža cijena uz zadovoljavanje svih uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda i Ponudbenog troškovnika u 
prilogu iste. S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi. 
      
XIX. Rok valjanosti ponude:  
Deset (10) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda 
 
XX. Jamstva 
Ponuditelj, čija će ponuda biti odabrana kao najpovoljnija, obvezan je prije sklapanja ugovora, 
odnosno najkasnije do dana potpisa ugovora, dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno izvršenje 
ugovora u visini 10% od vrijednosti ponude s PDV-om. Jamstvo ponuditelj dostavlja u obliku bjanko 
zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika. 
 
XXI. Rok, način i uvjeti plaćanja 
Predujam je isključen. Plaćanje će se izvršiti u roku od trideset (30) dana od dana uredno 
ispostavljenog računa, virmanom na žiro-račun odnosno IBAN odabranog Ponuditelja.  
Pod uredno ispostavljenim računom smatra se da je račun ispostavljen prema cijenama iz ponude.  

 

XXII. Rok trajanja ugovora 
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od jedne godine s klauzulom prema kojoj su ugovorne strane 
suglasne da ugovor može prestati i ranije u trenutku ispunjenja ugovorenih količina.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRILOG 1. PONUDBENI LIST 
 

Naručitelj:  
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 
Gundulićeva 5, 10000 Zagreb OIB: 

 

Predmet nabave:  
 

Nabava prirodnog zemnog plina 
 
Podaci o Ponuditelju: 
 

Naziv i sjedište Ponuditelja/člana zajednice 
ponuditelja  

 

OIB:  

IBAN:  

Status u poreznom sustavu:  

Broj telefona, telefaxa:  

Adresa e-pošte:  

Ime, prezime ovlaštene osobe za zastupanje 
gospodarskog subjekta 

 

Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:  

Broj telefona, telefaxa osobe za kontakt:  

 
Cijena ponude:  
 

Cijena ponude bez PDV-a:  

Iznos PDV-a:  

Cijena ponude s PDV-om:  

Rok valjanosti ponude:  

Mjesto, datum:  

 
*Ponuditelj je ovlašten dati ponudu na svom obrascu ako sadrži sve, ovim obrascom, tražene podatke.
  
 
 
 

M.P.                            
                                              ___________________________________________ 
                                              (Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja) 

 
                                              ___________________________________________ 
                                                   (Potpis)                               
                                                 
 
 
 
 
 

 



  

 

PRILOG 2. TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 

 

        
        

Broj plinomjera i adresa 
mjernog mjesta 

Tarifni  
model 

Okvirna 
godišnja 
količina 
(kWh) 

Jedinična 
cijena bez 
PDV-a za 

kWh 

Ukupna 
cijena 

bez 
PDV-a 
za kWh 
(C*D) 

Fiksna 
mjesečna 
naknada 

bez PDV-a 
(Ts2) 

Fiksna 
naknada 
Ts2 bez 
PDV-a 
(Fx12 

mjeseci) 

Ukupno  
bez PDV-a 
(H=E+G) 

A B C D E F G H 

1.    64259 Gundulićeva 5          
                  Zagreb 

5 392.000 
     

2.    64259 Gundulićeva 5 
                  Zagreb 

3 31.000 
     

3.    25437381 Petrinjska 34            
                        Zagreb 

2 14.520 
     

4.    25437382 Petrinjska 34    
                        Zagreb 

2 16.836 
     

5.    20267380 Gundulićeva 5   
                        Zagreb 

1 2.695 
     

6.    25311181 Gundulićeva 5    
                        Zagreb 

1 435 
     

7.    25344085 Gundulićeva 5   
                        Zagreb 

1 2.950 
     

8.    547891 Gundulićeva 5    
                     Zagreb 

1 500 
     

UKUPNO 460.936 

CIJENA PONUDE kn bez PDV-a 
     

PDV kn 
     

CIJENA PONUDE kn s PDV-om 
     

 

 
Rok isporuke: _______________________ 
 
 
Mjesto i datum: ______________________ 
 
 
                                  
M.P.                           
                                              ______________________________________________ 
                                             (Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja) 
 
                                              ____________________________________________ 
                                              (Potpis)                               
 
 
 
PRILOG 3. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU 



  

 

 
Na temelju članka 67. stavak 2 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11, 83/13, 
143/13, 13/14), u vezi sa stavkom 1. istog članka, dajem sljedeću 
 

I Z J A V U 
 
  
Ja, _______________(ime i prezime)________________(adresa)_____________________ 
kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gosp. subjekta 
___________________________________________________________________________ 
(naziv gospodarskog subjekta)           (sjedište)                                                    (OIB) 
 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da 
protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena 
pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više 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 po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta. 
 
 
U____________ dana _________ 2016. 
 
                                   
M.P.                            
                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                                 Potpis:                  
 


