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Varaždin, 27. lipnja 2017.
Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine
br.120/2016), Varaždinska županija kao javni naručitelj, na nacrt Dokumentacije o nabavi u
otvorenom postupku središnje nabave prirodnog plina, objavljuje
IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM
PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA
Dana 21. lipnja 2017. godine Varaždinska županija je na svojim internetskim
stranicama http://www.varazdinska-zupanija.hr/javna-nabava/savjetovanja/#site_body
objavila Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
Nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik u otvorenom postupku središnje nabave
prirodnog plina.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 26.
lipnja 2017. godine.
Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
zaprimljene su slijedeće primjedbe, a naručitelj je dao odgovore kako slijedi:
PRIMJEDBA 1.
„Predlažemo da Naručitelj odredi vrstu trošarine za svakog pojedinačnog naručitelja kako bi
sve ponude potencijalnih ponuditelja bile jednoobrazne u tom dijelu.“
ODGOVOR 1.
Naručitelj prihvaća primjedbu te određuje da se radi usporedivosti ponuda u troškovnicima
navodi iznos trošarine za neposlovnu uporabu prirodnog plina. Prilikom sklapanja
pojedinačnih ugovora korisnika utvrdit će se koji korisnici kao krajnji kupci pripadaju u
poslovnu, odnosno neposlovnu uporabu.
Iznos trošarine obračunavat će se ovisno o tome jesu li korisnici razvrstani u korisnike za
poslovnu ili za neposlovnu uporabu, a navedeno se neće smatrati izmjenom cijene.
PRIMJEDBA 2.
„Predlažemo Naručitelju da u troškovniku provjeri i izmijeni slijedeće tarifne modele:
Varaždinska županija, Trakošćanska 24 – TM3
Ljekarna Varaždinske županije, Beletinec, S. Radića bb – TM2
OŠ Podrute, PŠ Završje – TM5
OŠ Trnovec, dvorana – TM5“

ODGOVOR 2.
Naručitelj prihvaća primjedbe i mijenja tarifne modele sukladno navedenom.
PRIMJEDBA 3.
„Predlažemo Naručitelju da provjeri pojedina navedena obračunska mjerna mjesta za Dom
zdravlja Varaždinske županije i Ljekarne Varaždinske županije – na adresi Donji Martijanec,
Završje Podbelsko i Podrute. Na navedenim adresama u Podrutama i D. Martijancu postoji
samo po jedan plinski priključak na adresi i cjelokupna se potrošnja plina trenutno fakturira
na Dom zdravlja Varaždinske županije. Završje Podbelsko se ne nalazi na distributivnom
području Termoplina pa predlažemo da se za provjeru obratite tamošnjem distributeru.“
ODGOVOR 3.
Naručitelj prihvaća primjedbe za mjerna mjesta u Donjem Martijancu i Podrutama te će ta
mjerna mjesta biti uključena kod korisnika Dom zdravlja Varaždinske županije.
U Završju Podbelskom postoje dva mjerna mjesta.
Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

