
1 
 

OBAVIJEST  

o namjeri davanja koncesije za distribuciju plina na  

administrativnom području Grada Velike Gorice    

 

1. Davatelj koncesije je Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, 

tel. 01 6311-681, fax. 01 6009-493, OIB: 07132269553, www.zagrebacka-zupanija.hr, e-

mail n.babic@zagrebacka-zupanija.hr     

 

2. a) Predmet koncesije: obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina  

      b) Priroda i opseg djelatnosti koncesije:  

- distribucija plina svim kategorijama kupaca  

- razvoj i održavanje distribucijskog sustava prema standardima za ovu djelatnost 

- usklađeni razvoj distribucijskog sustava s planovima lokalne samouprave 

- omogućavanje priključenja svim kupcima sukladno internim i mrežnim  pravilima  

- očuvanje prirode i okoliša.  

       c) Mjesto odnosno područje obavljanja koncesije je administrativno područje Grada  

Velike Gorice  

       d)  Rok trajanja koncesije iznosi 20 (dvadeset) godina  

       e)  Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 148.967.685,00 kuna (bez PDV-a)  

 

3. a)  Rok za predaju ponuda 

 Dokumentacija za nadmetanje može se podići u Elektroničkom oglasniku javne    

nabave Republike Hrvatske. Rok za predaju ponuda je zaključno do 20. siječnja 

2015. godine, do 12:00 sati. 

        b) Ponuda se predaje neposredno u pisarnicu Zagrebačke županije, Ulica grada   

 Vukovara 72/VI, Zagreb ili preporučenom poštom na adresu: 

 Zagrebačka županija  

               Stručno povjerenstvo za koncesiju radi provedbe postupka davanja koncesije za 

distribuciju plina na administrativnom području Grada Velika Gorica,  

 Ulica grada Vukovara 72/VI 10000 Zagreb  

 s naznakom „NE OTVARAJ“   

        c)  Ponuda se izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu  

        d) Javno otvaranje ponuda održat će se: dana 20. siječnja 2015. godine u 1200 sati u 

prostoru Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V kat, dvorana 17, prema 

rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda, uz nazočnost ovlaštenih ili 

opunomoćenih osoba, koja svoja ovlaštenja dokazuju u pisanom obliku.   

 

 4.          Utvrđeni su obvezni razlozi isključenja ponuditelja iz odredbi članka 67. stavka 1.   

točaka 1.,2. i 3. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj, 90/11, 83/13, 

143/13 i 13/14), te ostali razlozi isključenja iz odredbi članka 68. stavka 1. točaka 1. 

i 2. Zakona o javnoj nabavi. 

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/
mailto:n.babic@zagrebacka-zupanija.hr
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a) Ponuditelj će biti obvezno isključen iz postupka davanja koncesije: 

1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od slijedećih 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 
(„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.). 
 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt dužan je u 
ponudi dostaviti Izjavu (Obrazac Izjave nalazi se u privitku Dokumentacije za 
nadmetanje). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog 
subjekta.  Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka 
postupka javne nabave. 
 
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 1. od 
tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim 
državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje 
gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi 
službenu evidenciju.  
 
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).  
Za potrebe dokazivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt dužan je u 
ponudi dostaviti:  
1. potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana 
računajući od početka postupka javne nabave, ili 
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog 
subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili 
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3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je prema zakonu ovlaštena za 
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili 
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog 
subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koje ne smiju biti starije 
od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi 
sjedišta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.. 
 
4. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.  
 
 
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 4. utvrđuju se za sve članove 
zajednice pojedinačno.  
 
b) Ostali razlozi isključenja ponuditelja 

Javni naručitelj isključit će ponuditelje iz postupka javne nabave:  
1. 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, 
2. 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. 
 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. i 2.  gospodarski subjekt dužan je u 
ponudi dostaviti: 
1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta 
gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana 
početka postupka javne nabave ili 
2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u 
državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ili izvod ne 
sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili 
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za 
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili 
bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog 
subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri 
mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ili dokument iz točke 2. ili oni ne 
sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. 
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 5.a)  Pravna i poslovna sposobnost ponuditelja  

   5.a1) Pravnu i poslovnu sposobnost ponuditelj dokazuje dostavom odgovarajućeg   

 izvoda o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar iz kojeg slijedi da je 

 registriran za obavljanje djelatnosti za koju traži koncesiju (koji ne smije biti 

 stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja na objavu Obavijesti o namjeri 

 davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske). 

       5.a2) Ovjerena preslika dozvole odnosno rješenja o izdavanju dozvole Hrvatske 

 energetske regulatorne agencije za obavljanje energetske djelatnosti 

 distribucije plina ili ovjerena izjava kojom se obvezuje ishoditi dozvolu do 

 početka obavljanja energetske djelatnosti distribucije plina. 

 

 5.b)  Financijsku sposobnost ponuditelj dokazuje dostavom: 

  5.b1) Podataka o bonitetu – obrazac BON-1  

       5.b2) Podataka o solventnosti – obrazac BON-2. Ponuditelj neće moći dokazati  

 sposobnost ukoliko na obrascu BON-2 ima evidentirano više od 10 (deset) dana                

 blokade računa u posljednjih 6 (šest) mjeseci.  

   5.b3) Računa dobiti,  gubitka i bilance za 2013. godinu - mišljenje revizora 

   5.b4) Izjave poslovne banke ponuditelja da raspolaže potrebnim financijskim   

sredstvima za obavljanje djelatnosti distribucije plina, odnosno da ima 

osigurana sredstva za obavljanje djelatnosti distribucije u iznosu od najmanje 

1.000.000,00 kuna 

 

 5.c)  Tehničku i stručnu sposobnost ponuditelj dokazuje dostavom:  

        5.c1) Izjave odgovorne osobe ponuditelja da ponuditelj obavlja energetsku djelatnost 

 distribucije plina duže od (20, 10 ili 5 godina – navodi ponuditelj), sa popisom 

 distribucijskih područja 

 5.c2) Izjave o tehničkoj opremljenosti za obavljanje djelatnosti distribucije plina ili 

 izjave da će tehničku opremljenost osigurati do početka obavljanja djelatnosti 

 distribucije plina sukladno odredbama Zakona o tržištu plina, Općim uvjetima 

 za opskrbu prirodnim plinom i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog 

 sustava. 

 5.c3) Izjave o broju zaposlenih u distribuciji plina i pregled kadrovske strukture sa 

 naznakom stečenog iskustva 

 

  6.  Vrsta i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje je ponuditelj dužan dostaviti 

  a) Jamstvo za ozbiljnost ponude – bankarska garancija ili bjanko zadužnica u 

odgovarajućem broju primjeraka ispunjena, potpisana i ovjerena prema važećim 

zakonskim i podzakoskim aktima (Ovršnom zakonu i Pravilniku o obliku i sadržaju 

bjanko zadužnice). Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude – najmanje do roka 

valjanosti ponude. Bankarska garancija mora biti izdana u apsolutnom iznosu od 

100.000,00 kuna, kojom se banka mora obvezati izvršiti isplatu istog iznosa na 
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prvi pisani poziv davatelja koncesije i u njegovu korist, bez prava prigovora, 

ukoliko ponuditelj:  

1. odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,  

2. dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3 Zakona o 

javnoj nabavu,  

3. ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike u postupku provjere ponuditelja, 

sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,   

4. odbije potpisivanje ugovora o koncesiji  

5. ne dostavi davatelju koncesije jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o 

koncesiji.  

 

  b)  Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora  

  Odabrani koncesionar obvezan je prije sklapanja ugovora ili stupanja na snagu 

Ugovora o koncesiji, dostaviti davatelju koncesije jamstvo za uredno ispunjenje 

ugovornih obveza u obliku bankarske garancije, ovjerene kod javnog bilježnika u 

iznosu od 10% od ukupnog iznosa ugovora, odnosno ponude. 

  Ponuditelji su obvezni potpisati i službenim pečatom ovjeriti Izjavu da će u 

slučaju odabira dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza i to u 

obliku bankarske garancije. 

  Rok za dostavu jamstva iznosi 8 dana od dana izvršnosti odluke o dodjeli 

koncesije. Jamstva i instrumenti osiguranja pohranjuju se na prikladnom mjestu 

kod davatelja koncesije, koji ih čuva za vrijeme trajanja koncesije.   
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 7. Kriterij za odabir ponude:  

 Odabire se ekonomski najpovoljnija ponuda, prema kriterijima iz članka 39. stavka 1. 

Zakona o tržištu plina. Naziv i opis kriterija prema tablici kako slijedi; 

RED. BR. NAZIV I OPIS KRITERIJA BROJ BODOVA 

1. 

Kvaliteta distribucije plina, koja se sastoji od kvalitete usluge i pouzdanosti 

isporuke plina propisanih Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i 

Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava 

do 25 bodova 

D
o

ka
zi

 

Reference i preporuke lokalnih i regionalnih jedinica u kojima se obavlja 

djelatnost distribucije plina  

(*jedna preporuka – 5 bodova, *dvije i više preporuka – 10 bodova)  

10 

Dozvola HERA-e za energetsku djelatnost distribucije plina  - iskustvo rada u RH 15 

2. 
Procijenjeni godišnji iznos naknade za koncesiju na temelju Uredbe o visini i 

načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju 
do 20 bodova 

D
o

ka
zi

 

Ovjerena i pečaćena izjava odgovorne osobe ponuditelja (javnobilježnička 

ovjera) da će plaćati naknadu za koncesiju u visini od 0,5% od ukupnog prihoda 

ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti sukladno Uredbi o visini i 

načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina 

5 

Ovjerena i pečaćena izjava odgovorne osobe ponuditelja (javnobilježnička 

ovjera) da će plaćati naknadu za koncesiju u visini od 0,5% do 1,00% od 

ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti sukladno 

Uredbi o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina 

10 

Ovjerena i pečaćena izjava odgovorne osobe ponuditelja (javnobilježnička 

ovjera) da će plaćati naknadu za koncesiju u visini od 1,00% od ukupnog 

prihoda ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti sukladno Uredbi o 

visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina 

15 

Ovjerena i pečaćena izjava odgovorne osobe ponuditelja (javnobilježnička 

ovjera) da će plaćati naknadu za koncesiju u visini od 1,00% do 1,5% od 

ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem energetske djelatnosti sukladno 

Uredbi o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina 

20 

3. 

Ukupna cijena ponude iz dokumentacije za nadmetanje, a koja se odnosi na 

razvoj distribucijskog sustava za područje ili dio područja jedinice područne 

(regionalne) samouprave gdje postoji distribucijski sustav 

 do 30 bodova 

D
o

ka
zi

 

Ovjeren plan razvoja distribucijskog sustava za predstojeći period od 10 i 20 

godina sa istaknutom vrijednostima - cijenom ulaganja do uključivo 5% od 

ukupno ostvarenog prihoda 

10 

Ovjeren plan razvoja distribucijskog sustava za predstojeći period od 10 i 20 

godina sa istaknutom vrijednostima - cijenom ulaganja iznad 5% do uključivo 

10% od ukupno ostvarenog prihoda 

15 
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Ovjeren plan razvoja distribucijskog sustava za predstojeći period od 10 i 20 

godina sa istaknutom vrijednostima - cijenom ulaganja iznad 5% do uključivo 

10% od ukupno ostvarenog prihoda - najveća ukupna ulaganja 

20 

 

Ovjeren plan razvoja distribucijskog sustava za predstojeći period od 10 i 20 

godina sa istaknutom vrijednostima - cijenom ulaganja iznad 10% od ukupno 

ostvarenog prihoda 

25 

 

Ovjeren plan razvoja distribucijskog sustava za predstojeći period od 10 i 20 

godina sa istaknutom vrijednostima - cijenom ulaganja iznad 10% od ukupno 

ostvarenog prihoda - najveća ukupna ulaganja 

30 

4. 
Održavanje i vođenje distribucijskog sustava sukladno zakonskim i 

podzakonskim propisima iz sektora plina 
10 bodova 

D
o

ka
zi

 

Ovjerena i pečaćena izjava dogovorne osobe ponuditelja da raspolaže 

dovoljnim brojem stručnih kadrovskih i tehničkih resursa koji su na 

raspolaganju za potrebe održavanja i vođenja distribucijskog sustava sukladno 

propisanim kriterijima HERA-e (javnobilježnička ovjera) 

10 

5. 
Sposobnost za ostvarivanje koncesije koja ukazuje na dugoročnu održivost 

ponuditelja za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u predviđenom razdoblju. 
do 15 bodova 

D
o

ka
zi

 

Ovjerena i pečaćena izjava odgovorne osobe ponuditelja da obavlja djelatnost 

distribucije plina na distributivnom području u Republici Hrvatskoj duže od 20 

godina.  

15 

Ovjerena i pečaćena izjava odgovorne osobe ponuditelja da obavlja djelatnost 

distribucije na distributivnom području u Republici Hrvatskoj duže od 10 

godina.  

10 

Ovjerena i pečaćena izjava odgovorne osobe ponuditelja da obavlja djelatnost 

distribucije plina na distributivnom području u Republici Hrvatskoj duže od 5 

godina. 

5 

Napomena:  Maksimalan mogući broj bodova =  100 

 

Najpovoljnija ponuda je ponuda ponuditelja koja sadrži najveći zbroj bodova 

temeljem bodovnih kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude 

 

8.  Za vrijeme trajanja ugovora o  koncesiji koncesionar može, uz izričitu suglasnost 

 davatelja koncesije, s trećim osobama sklopiti ugovor o prijenosu koncesije uz 

 identične uvjete koje je morao ispuniti i koncesionar.  

 

9.  Rok za donošenje Odluke o davanju koncesije 

Rok za donošenje Odluke o davanju koncesije za distribuciju plina na 

administrativnom području Grada Velike Gorice je 90 dana od dana isteka roka za 

dostavu ponude. 
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10.  Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne 

 nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb. Istodobno, žalitelj jedan primjerak 

 žalbe dostavlja na dokaziv način i naručitelju. 

Sukladno članku 146. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, žalba se izjavljuje u roku od 

10 (deset) dana od dana: 

1. objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj obavijesti o 

namjeri davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne 

dokumentacije ako postoji, 

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene 

dokumentacije, 

3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno 

dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za 

nadmetanje, te na postupak otvaranja ponuda, 

4. primitka odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja 

koncesije u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge 

poništenja. 

 

  Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu prema navedenim odredbama nema pravo na 

  žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. 

 

11.  Obavijest o namjeri davanja koncesije za distribuciju plina na administrativnom 

 području Grada Velike Gorice objaviti će se  u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

 Republike Hrvatske. 

 

 

 

KLASA: 310-05/14-01/02 
URBROJ: 238/1-11-14-21 
Zagreb, 05. studeni 2014. 

 
 
 

          
       Stručno povjerenstvo za koncesiju radi  
       provedbe postupka davanja koncesije 
              za distribuciju plina na administrativnom  
       području Grada Velike Gorice 


