Urbroj: 4211-150-744/1/2019
Evidencijski broj: H187/19
Zagreb, 18. lipnja 2019. godine
Sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016 Naručitelj sastavlja

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1.

Naziv i sjedište Naručitelja:
Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4, 10 000 Zagreb
OIB: 57500462912

2.

Evidencijski broj: H187/19

3.

Predmet nabave:
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

4.

Datum početka prethodnog savjetovanja:
29. svibnja 2019. godine

5.

Datum završetka prethodnog savjetovanja:
04. lipnja 2019. godine

6.

Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak:
Naručitelj nije održao sastanak.

7.

Tekst zaprimljenih primjedbi ili prijedloga:
U roku trajanja prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe ili prijedloge
od zainteresiranih gospodarskih subjekata:

7.1.

Vezano za dodatke ugovoru predlažemo sljedeće izmjene:
Dodavanje naknade za prijevremeni raskid Ugovora u slučaju jednostranog raskida ugovora
zbog promjene opskrbljivača

Predlaže se dodavanje članka
Članak 16.
(1) U slučaju raskida ovog Ugovora zbog korištenja Kupčevog prava na promjenu opskrbljivača,
ili ako Kupac raskida ovaj Ugovor iz bilo kojeg razloga (osim zbog kršenja ugovornih obveza od
strane Opskrbljivača ili zbog ne prihvaćanja povećanja cijene obračunskih elemenata zbog
promjene godišnjeg indeksa potrošačkih cijena sukladno članku 7. stavku 4. Ugovora), ili u
slučaju raskida Ugovora od strane Opskrbljivača zbog Kupčeva kršenja ugovornih
obveza, Opskrbljivač ima pravo Kupcu obračunati Naknadu za prijevremeni raskid ugovora
(NPR) na preostali broj obračunskih razdoblja od raskida ugovora pa do kraja isteka ugovornog
razdoblja iz članka 20. ovog Ugovora.
(2) Naknada za prijevremeni raskid Ugovora računa se prema formuli:
NPR = CP x KPR x T x OR
NPR - Naknada za prijevremeni raskid Ugovora
CP - Prosječna visina računa za tri posljednja obračunska razdoblja koja prethode datumu
raskida Ugovora. Ukoliko od početka ugovora nisu protekla tri obračunska razdoblja koja
prethode datumu raskida ugovora tada CP predstavlja prosječnu visinu računa temeljem dva ili
jednog obračunskog razdoblja. Prosječna visina računa ne uključuje naknade koje kupac plaća
sukladno posebnim propisima.
KPR - Koeficijent za prijevremeni raskid Ugovora koji iznosi 0,4
T - Koeficijent za tolerantni pojas od 10% koji iznosi 0,9
OR - broj preostalih obračunskih razdoblja od datuma raskida ugovora do datuma isteka
ugovornog razdoblja definiranog člankom 20. ovog Ugovora
(3) Opskrbljivač će pisanim putem obavijestiti Kupca o iznosu koji je Kupac dužan nadoknaditi
Opskrbljivaču sukladno odredbama ovog članka, a plaćanje takve naknade će dospjeti u roku od
15 (petnaest) dana od primitka predmetne obavijesti od strane Kupca.
(4) Ugovorne strane suglasno izjavljuju da naknada za prijevremeni raskid Ugovora iz ovog članka
ne predstavlja dodatnu financijsku obvezu iz čl.62. st.7. Zakona o tržištu električne energije (NN
br. 22/13, 102/15).
Odgovor: Ne prihvaća se.
Ugovor se sklapa na rok od 12 (dvanaest) mjeseci te se isti može raskinuti za vrijeme njegovog
trajanja samo pod uvjetima iz Knjige 2 – Prijedlog ugovora.

7.2.

Predlaže se brisanje napomene iz Priloga II – Ugovorne energetske veličine (Knjiga 3. Posebni
tehnički uvjeti):
Napomena: Procjena potrošnje električne energije po mjesecima izrađena je orijentacionalno,
na temelju dosadašnje potrošnje i za većinu obračunskih mjernih mjesta. Sve nenadane troškove
za pogrešno planiranje potrošnje preuzima isporučitelj električne energije
Odgovor: Ne prihvaća se.
Napomena iz Priloga II – Ugovorne energetske veličine (Knjiga 3. Posebni tehnički uvjeti) se neće
brisati.

7.3.

Predlaže se da se obzirom na kretanje cijena na tržištu povisi procijenjena vrijednost na
40.000.000 kuna
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Odgovor: Ne prihvaća se.
Naručitelj smatra da se predmetna roba može isporučiti u okviru navedene procijenjene
vrijednosti.

7.4.

vezano za Članak 13. st. (5) u kojem ste naveli:
„Opskrbljivač se obvezuje u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka iz članka 20. stavak 1. ovog
Ugovora, dostaviti Kupcu Potvrdu iz Registra jamstava podrijetla električne energije hrvatske
domene (dalje u tekstu: Potvrda), koji se vodi pri Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. HROTE. U slučaju da, prema podacima iz Potvrde, Opskrbljivač nije ispunio ugovornu obvezu iz
stavka 4. ovog članka, Kupac će Opskrbljivaču naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u
punom iznosu.“
Naime, sukladno Metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije (NN 133/14) čl.. 19.
propisan je način ukidanja jamstva podrijetla električne energije te je nerealno očekivati dostavu
potvrda 30 dana nakon isteka Ugovora.
Molimo da izmijenite navedeni navod u Članku 13. st. (5) na način da glasi:
„Predmetni certifikat odabrani ponuditelj (Opskrbljivač) dužan je predati Naručitelju sukladno
Metodologiji utvrđivanja podrijetla električne energije ( 133/14) Članak 19.!
Odgovor: Ne prihvaća se.
Navedena Potvrda se može izdati u bilo kojem trenutku, nakon kupnje jamstva te ukidanja istih.
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