
Klasa: 406-01/22-01/03 

Ur. broj: 2214/3-01-22-03 

 

Naručitelj: Niskogradnja d.o.o., OIB 23210692018 

Evidencijski broj nabave: 1-22-MV 

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom 

Početak prethodnog savjetovanja: 08.06.2022. godine 
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IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU 

SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

Naručitelj Niskogradnja d.o.o. je dana 08.06.2022. godine, s ciljem prethodnog 

savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave 

opskrbe električnom energijom, u EOJN-u objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za 

predmetni postupak. 

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj je zaprimio prijedlog 

zainteresiranog gospodarskog subjekta: 

Temeljem objavljenog prethodnog savjetovanja za predmet nabave: opskrba električnom 

energijom ev. broj nabave 1-22-MV, sukladno članku 198. Stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 

120/2016), predlažemo da se procijenjena vrijednost nabave poveća na cca. 600.000,00 kuna. 

Posljednjih godinu dana svjedočimo ogromnom porastu cijena električne energije i cijena ostalih 

energenata kako na hrvatskom tako i na svjetskom tržištu. Navedeni ekstremni rast cijena izazvan 

je jednim dijelom zbog rasta CO2 naknada, ali ponajviše zbog plinske krize koja je u Europi 

kulminirala zbog praznih skladišta plina, kao i niza drugih parametara, što se preslikalo na tržište 

električne energije. Sukladno navedenom i trenutnim tržišnim kretanjima za očekivati je da će sve 

dostavljene ponude po raspisanom javnom nadmetanju biti znatno iznad procijenjene vrijednosti 

nabave koju ste naveli u prijedlogu dokumentacije o nabavi. 

S obzirom na prijedlog gospodarskog subjekta, te svjesnost o trenutnoj situaciji na 

tržištu i neizvjesnim kretanjima u budućnosti, Naručitelj donosi odluku o provedbi 

postupka javne nabave opskrbe električnom energijom na kraće vremensko razdoblje, 

odnosno sklapanje ugovora na 6 mjeseci s obzirom da je jednostavnije predvidjeti 

kretanja na tržištu u polugodišnjem periodu u odnosu na godinu dana.  

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za opskrbu električnom energijom, evidencijski 

broj nabave 1-22-MV, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da 

preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH, te će ista biti 

mjerodavna u postupku javne nabave. 

U Pregradi, dana 15.06.2022. godine 

Niskogradnja d.o.o. 


