HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA – dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 28921978587,
kao nositelj dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom broj: 080004306-0660/13-I/16 i
opskrbljivač na veleprodajnom tržištu (dalje: Prodavatelj) koju zastupa predsjednik Uprave Frane Barbarić

i

«TRGOVAČKO_DRUŠTVO», «ADRESA», «KUĆNI_BROJ», «POŠTANSKI_BROJ» «GRAD», «OIB», kao nositelj
dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom broj: [•] i opskrbljivač u javnoj usluzi opskrbe za
potrebe kupaca iz kategorije kućanstva, (dalje: Kupac), koje zastupa(ju) [•]
(Kupac i Prodavatelj zajedno se nazivaju "Ugovorne strane" i pojedinačno "Ugovorna strana")
sklopili su dana 24. ožujka 2020. godine

UGOVOR O PRODAJI PLINA OPSKRBLJIVAČU U OBVEZI JAVNE USLUGE
BROJ: OOJU-[•]/2020.

Ugovor o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge broj: OOJU-«broj_Ugovora»/2020.
UVJETI PRODAJE
Članak 1.
1.1.

Prodavatelj je na internet stranici www.hep.hr objavio Ugovorne uvjete za prodaju plina opskrbljivaču u
obvezi javne usluge, izdanje: veljača 2020. (dalje: UU) te Sporazum o pristupu informacijskoj platformi (dalje:
Sporazum). Sastavni dio Ugovora čine UU, Sporazum, Izjava o ustupanju prava zakupa skladišnih
kapaciteta te Zahtjev za sklapanje ugovora. Kupac potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je suglasan i
prihvaća UU.

1.2.

U slučaju nepodudaranja između odredbi UU i Ugovora, primjenjivat će se odredbe Ugovora.

1.3.

Osim ukoliko nije izrijekom navedeno drugačije, pojmovi označeni u ovom Ugovoru velikim početnim slovom
imat će značenje koje im je dodijeljeno u važećim UU.

1.4.

Prodavatelj zadržava pravo izmjena i/ili dopuna UU za vrijeme važenja ovog Ugovora, na način kako je to
predviđeno UU.
Članak 2.

2.1.

Ovim Ugovorom Prodavatelj se obvezuje prodavati Plin Kupcu koji je u statusu opskrbljivača, nositelja
obveze javne usluge opskrbe plinom, a Kupac se obvezuje preuzeti i platiti ugovorenu količinu Plina za
opskrbu u obvezi javne usluge.

2.2.

Ugovorne strane su se sporazumjele da će za vrijeme trajanja ovog Ugovora Prodavatelj staviti na
raspolaganje i isporučiti na mjestima isporuke te prodati Kupcu, a Kupac će kupiti, preuzeti od Prodavatelja
i platiti Plin sukladno odredbama ovog Ugovora.

VRIJEME I MJESTO ISPORUKE PLINA
Članak 3.
3.1.

Prodavatelj će isporučivati, a Kupac preuzimati Plin za vrijeme trajanja ovog Ugovora, odnosno od početka
plinskog dana 1. travnja 2020. do kraja plinskog dana 31. ožujka 2021.

3.2.

Prodavatelj će isporučivati, a Kupac preuzimati Plin na mjestima izlaza Plina iz Plinovoda koji je u vlasništvu
OTS-a (PLINACRO d.o.o.), odnosno na izlaznim primopredajnim mjernim stanicama/primopredajnim
mjerno-redukcijskim stanicama (dalje: PMS/PMRS) na lokacijama:
R. br.
1.
2.

3.3.

Naziv PMS/PRMS

Odgovornost, vlasništvo i rizik te pravo raspolaganja Plinom prelazi s Prodavatelja na Kupca na izlaznom
ventilu PMS/PMRS iz prethodnog stavka ovog članka, odnosno na mjestima izlaza Plina iz transportnog u
distribucijski sustav gdje se obavlja primopredaja Plina.
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KOLIČINA I DINAMIKA ISPORUKE PLINA
Članak 4.
4.1.

Prema ovom Ugovoru Prodavatelj će isporučiti, a Kupac u razdoblju trajanja Ugovora na mjestima isporuke
iz članka 3.2. Ugovora preuzeti količinu Plina od [•] kWh (slovima: [•]), prema dinamici kako slijedi:

2020./2021.

Količina plina (kWh)

Travanj 2020.
Svibanj 2020.
Lipanj 2020.
Suma Q2 2020.
Srpanj 2020.
Kolovoz 2020.
Rujan 2020.
Suma Q3 2020.
Listopad 2020.
Studeni 2020.
Prosinac 2020.
Suma Q4 2020.
Siječanj 2021.
Veljača 2021.
Ožujak 2021.
Suma Q1 2021.
UKUPNO

4.2.

Zbroj količina Plina u svakom kalendarskom tromjesečju smatrat će se tromjesečnom količinom Plina.

KVALITETA USLUGE I KVALITETA PLINA
Članak 5.
5.1.

Prodavatelj je dužan osigurati standardnu kvalitetu usluge definiranu člankom 15. UU.

5.2.

Kvaliteta Plina koji se isporučuje Kupcu definirana je u članku 16. UU.
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CIJENA PLINA
Članak 6.
6.1.

Prodajna cijena Plina za vrijeme trajanja Ugovora iznosi 0,1825 kn/kWh.

NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENIH KOLIČINA PLINA
Članak 7.
7.1.

Mjerenje/utvrđivanje isporučenih količina Plina obavljaju OTS i ODS sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

7.2.

Podatke o isporučenim količinama Plina po ovom Ugovoru, Prodavatelju dostavlja OTS temeljem podataka
ODS-a sukladno članku 5. UU.

7.3.

OTS dostavlja Prodavatelju, u svojstvu VBS-a, dnevne podatke o ukupno isporučenim količinama Plina na
mjestima izlaza iz transportnog sustava.

INSTRUMENT OSIGURANJA PLAĆANJA
Članak 8.
Kako bi osigurao plaćanje obveza koje proizlaze iz ovog Ugovora, Kupac se obvezuje dostaviti Prodavatelju
najkasnije do [•], sljedeći instrument osiguranja plaćanja: [•] na iznos od [•] kuna (slovima: [•]).
OSTALE ODREDBE
Članak 9.
9.1.

Sklapanjem ovog Ugovora Kupac postaje neposredni član bilančne skupine koju organizira i vodi
Prodavatelj sukladno odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina.

9.2.

Prednominacije korištenja transportnog sustava po ovom Ugovoru Kupac će dostavljati Prodavatelju kao
voditelju njegove bilančne skupine na način i prema rokovima iz članka 4. UU.
Članak 10.

10.1. Prodavatelj ima pravo obustaviti isporuku Plina Kupcu u slučajevima definiranim ovim Ugovorom i člankom
22. UU.
10.2. U slučaju pokretanja predstečajnog postupka, stečajnog postupka i/ili likvidacije Kupca, Prodavatelj ima
pravo raskinuti Ugovor bez otkaznog roka.
Članak 11.
Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove nastale primjenom i tumačenjem ovog Ugovora rješavati
sporazumno, a ako to ne bude moguće, za rješavanje spora utvrđuju nadležnost stvarno nadležnog suda u
Zagrebu.
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Članak 12.
12.1. Isporuka Plina temeljem ovog Ugovora traje od početka plinskog dana 1. travnja 2020. i vrijedi do kraja
plinskog dana 31. ožujka 2021. Stupanje Ugovora na snagu regulirano je UU.
12.2. Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih je jedan (1) za Kupca, a tri (3) za
Prodavatelja.
Članak 13.
Osobe Prodavatelja i Kupca ovlaštene za realizaciju ovog Ugovora:
Komercijalni kontakti
Prodavatelj:
Ime i prezime:
Telefon:
Telefaks:
Mobitel:
E-pošta:

Olivera Jurić
01 63 22 034
01 63 22 022
098 81 93 34
korisnici-plin@hep.hr

Kupac:
Ime i prezime:
Telefon:
Telefaks:
Mobitel:
E-pošta:

Nominacije korištenja transportnog sustava i operativni kontakti (0-24)
Prodavatelj:
Kupac:
Ime i prezime:
Ivan Šoštarko
Ime i prezime:
Telefon:
01 63 22 040
Telefon:
Telefaks:
01 63 22 022
Telefaks:
Mobitel:
091 56 22 260
Mobitel:
E-pošta:
nominacije-plin@hep.hr
E-pošta:

Za Prodavatelja:
Predsjednik Uprave

Za Kupca:

Frane Barbarić, dipl. iur.
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