HEP-PLIN d.o.o. OSIJEK, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 7, OIB 41317489366, u svojstvu operatora javne usluge distribucije plina (u
daljnjem tekstu: OPERATOR) koga zastupa direktor Damiru Pećušaku , dipl.oec.
i
Krajnji kupac
u svojstvu
(ime i prezime)

(OIB, adresa: poštanski broj, mjesto, ulica i broj)

korisnika javne usluge distribucije plina (u daljnjem tekstu: KUPAC),
kao ugovorne strane zaključuju slijedeći
UGOVOR
o samoočitanju
broj: 13/2015.
Članak 1.
(1) Predmet ovoga Ugovora je samoočitanje potrošnje plina suglasno članku 17. stavku 6. Općih uvjeta opskrbe plinom (N.N. br.
158/13) i članku 7. javno objavljenom tipskom Ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge (www.hep.hr/plin).
(2) KUPAC je upoznat s odredbom Općih uvjeta da se samoočitanje smatra nestandardnom uslugom OPERATORA i da se plaća
prema Cjeniku nestandardnih usluga suglasno Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga … (N.N. br. 158/13).
Članak 2.
(1) Radi utvrđivanja isporučene količine plina KUPAC prihvaća obvezu da sam mjesečno očitava stanje plinomjera na obračunskom
mjernom mjestu KUPCA br. 34511352.
(2) KUPAC se obvezuje očitavati stanje plinomjera s nadnevkom posljednjega dana obračunskog razdoblja. Tijekom godine, od 1.
listopada tekuće godine do 30. travnja iduće godine (u sezoni grijanja), KUPAC se obvezuje očitati stanje plinomjera s posljednjim
danom u mjesecu za preuzeti plin tijekom mjeseca, a od 1. svibnja do 31. kolovoza (izvan sezone grijanja) s posljednjim danom svaka
dva mjeseca.
Članak 3.
(1) Očitana stanja prema uvjetima iz članka 2. ovog Ugovora KUPAC se obvezuje dostaviti/dojaviti OPERATORU na jedan od
sljedećih načina:
putem popunjenog obrasca (sa svim traženim podatcima) koji treba neposredno uručiti OPERATORU ili
putem potrošačkog telefona 0800 300 408 ili
putem internetske stranice www.hep.hr/plin (odabrati opciju Moj račun, prvi puta logirati se te odabrati opciju Očitanja, u
predviđeno polje upisati stanje plinomjera te kliknuti na polje koje nosi oznaku dostavi) ili
elektroničkom poštom na adresu opskrba.heplin@hep.hr .
(2) Rok za dostavu podataka o očitanom stanju plinomjera je najkasnije do 5. u mjesecu za potrošnju plina u prethodnom obračunskom
razdoblju.
(3) OPERATOR pridržava pravo provjere dostavljenih podataka o stanju plinomjera.
(4) Ako KUPAC ne dostavi podatke prema ugovorenim uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, OPERATOR će KUPČEVOM
opskrbljivaču dostaviti podatak o potrošnji plina prema istom obračunskom razdoblju prethodne godine.
Članak 4.
(1) OPERATOR će KUPCU suglasno članku 1. stavku 2. ovoga Ugovora na temelju primljenog obrasca ili dojave za nestandardnu
uslugu samoočitanja ispostaviti račun s uplatnicom i rokom plaćanja od 10 dana od dana ispostavljanja računa.
(2) Na dan zaključivanja ovog Ugovora nestandardna usluga samoočitanja iznosi 10,00 kn bez PDV-a za jednokratno očitanje.
(3) Cijena nestandardne usluge samoočitanja je promjenljiva suglasno propisanoj Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga.
Članak 5.
Ugovorne strane su suglasne da, ako KUPAC u tri navrata tijekom kalendarske godine ne dostavi podatke prema ugovorenim uvjetima iz
stavka 1. i 2. članka 3. ovog Ugovora, OPERATOR ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i očitanje nastaviti suglasno Općom uvjetima
opskrbe plinom.
Članak 6.
(1) Ugovorne strane su suglasne da će međusobne odnose koji nisu uređeni ovim Ugovorom rješavati dogovorom suglasno Općim
uvjetima opskrbe i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (N.N. br. 158/13).
(2) Ako ugovorne strane ne mogu riješiti nesuglasice u svezi s provedbom ovog Ugovora prema stavku 1. ovoga članka, u slučaju spora
ugovara se stvarno nadležni su u Osijeku.
Članak 7.
Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.
Članak 8.
Ovaj Ugovor je potpisan od stane OPERATORA, a stupa na snagu nadnevkom kada ga KUPAC vlastoručno potpisanog poštom dostavi
na adresu ili neposredno uruči na urudžbeni zapisnik mjesno nadležnog OPERATORA.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) primjerka, od kojih jedan zadržava KUPAC, a dva se dostavljaju OPERATORU.
U Osijeku, dana
Za OPERATORA, direktor HEP-PLIN-a

Potpis KUPCA

…………………………………….

………….…………………………

OBRAZAC – SO
PODATCI O SAMOOČITANJU
KRAJNJI KUPAC
Ime i prezime:
Adresa:
OIB:
Broj mjernoga mjesta (OMM):
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