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1. IZMJENE I DOPUNE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

U skladu s čl. 31. st. 5. Zakona o javnoj nabavi 90/11), Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda, 
mijenja i dopunjuje Dokumentaciju za nadmetanje (Ur.broj: 73/2-12 od 12.02.2012.g., Ev.br. nabave: E-
VV 1/2012), objavljenu u Elektroničkom oglasniku javne nabave, oznaka dokumenta: 2012/S 005-
0000819, datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave – 14.02.2012. godine.  

Naručitelj ovu 1. izmjenu i dopunu Dokumentacije za nadmetanje objavljuje u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave na jednak način kao i osnovnu Dokumentaciju za nadmetanje. 

Javni naručitelj, će također u Elektroničkom oglasniku javne nabave izmijeniti poziv na nadmetanje. 

U 1. izmjenama i dopunama Dokumentacije za nadmetanje mijenjaju se slijedeće točke: 

U Točci 5.5. Upute ponuditeljima za izradu ponude – Način određivanja cijene ponude

Iza zadnjih riječi „električnom energijom“, dodaje se 

Cijena se mijenja se sukladno klauzuli promjene cijene koja glasi:

Osnovne cijene električne energije mogu se mijenjati ako je  koeficijent „k“ veći od +5% ili manji od -5% 
i to  na način da se osnovne cijene uvećaju ili umanje za koeficijent „k“ zaokruženo na 4 (četiri) 
decimalna mjesta.

Koeficijent k određuje se na slijedeći način: 
k =(klu x flu+ kp x fp + ku x fu + ke x fe) x 100 (%)

Faktore promjene nabavnih cijena objavljuje Opskrbljivač, a određuju se na slijedeći način:  
flu = (Clun – Clu0) / Clu0
fp = (Cpn – Cp0) / Cp0
fu = (Cun – Cu0) / Cu0
fe = (Cen – Ce0) / Ce0

Gdje je:
Clun –  nova prosječna tromjesečna nabavna cijena lož ulja (kn/kg) 
Clu0 –  početna prosječna tromjesečna nabavna cijena lož ulja (kn/kg) 
Cpn  –  nova prosječna tromjesečna nabavna cijena plina (kn/m3)
Cp0  –  početna prosječna tromjesečna nabavna cijena plina (kn/m3)
Cun  –  nova prosječna tromjesečna nabavna cijena ugljena (kn/kg) 
Cu0  –  početna prosječna tromjesečna nabavna cijena ugljena (kn/kg) 
Cen  –  nova prosječna tromjesečna nabavna cijena električne energije iz uvoza (kn/kWh) 
Ce0  –  početna prosječna tromjesečna cijena električne energije iz uvoza (kn/kWh) 
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klu – težinski udio lož ulja = 0,15
kp – težinski udio plina = 0,13
ku – težinski udio ugljena = 0,11
ke  –  težinski udio uvozne električne energije = 0,25 

Koeficijent „k“ određuje se po isteku svakog tromjesečja. 

Ako dođe do promjene cijena primjenom koeficijenta „k“, nova cijena utvrđena na opisani način postaje 
osnovna cijena za naredno razdoblje.

Opskrbljivač je dužan, ukoliko će doći do promjene cijene, obavijestiti o tome Naručitelja najmanje 15 
dana prije primjene nove cijene, navodeći točan izračun nove cijene. 

U Točci 6.4. Upute ponuditeljima za izradu ponude –datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda i 
javnog otvaranja ponuda

- rečenica: „Krajnji rok za dostavu ponuda: 27.03.2012.g. u 12,00 sati“  

mijenja se i glasi:

„Krajnji rok za dostavu ponuda: 10.04.2012.g. u 12,00 sati“

- rečenica: „Javno otvaranje ponuda održat će se: 27.03.2012.g. u 12,00 sati u prostorijama 
Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin, Trg Oluje 9, Knin“ 

mijenja se i glasi:

         „Javno otvaranje ponuda održat će se: 10.04.2012.g. u 12,00 sati u prostorijama Komunalnog 
poduzeća d.o.o. Knin, Trg Oluje 9, Knin“ 


