Predmet nabave:

Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za
srpanj 2022.

DOKUMENTACIJA O NABAVI
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

VRBOVEC, lipanj 2022.

PLIN VRBOVEC d.o.o.

Za ovaj postupak je sukladno čl. 38. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi propisano izuzeće od primjene Zakona
o javnoj nabavi odnosno isti se ne primjenjuje na Ugovore za nabavu energije ili goriva za proizvodnju
energije koje dodjeljuje sektorski naručitelj koji obavlja djelatnost na području plina:
1. pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama namijenjenih pružanju usluge javnosti u
vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina
2. isporuku plina takvim mrežama.
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OPĆI PODACI

Naziv naručitelja:
PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, vrbovec
OIB: 18371876226
Tel: 01/2791 417
web: www.plin-vrbovec.hr
e-mail: info@plin-vrbovec.hr
Osoba zadužena za kontakt
Direktor:
Mladen Octenjak
Tel. 098/409-609
e-mail: mladen.octenjak@plin-vrbovec.hr
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PODACI O PREDMETU NABAVE

Opis predmeta nabave:
Predmet nabave je prirodni plin za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu PLIN VRBOVCA d.o.o. za mjesec srpanj 2022. prema Tablici 1.
Ponuditelj je dužan isporučivati plin standardne kvalitete određene Općim uvjetima opskrbe plinom
("Narodne novine", br., br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21).
Ponuditelj se obvezuje isporučiti Naručitelju plin u ugovorenoj količini i kvaliteti u ugovoreno vrijeme na
izlazima iz transportnog sustava koji su ulazi u hidrauličke cjeline distribucijskog sustava PLIN VRBOVCA
d.o.o. (u daljnjem tekstu: Mjesta isporuke), koja će naznačiti Naručitelj u svojim nominacijama, a Naručitelj
se obvezuje preuzeti plin prema podacima u nominacijama predanim Ponuditelju.
Tablica 1. Količina isporuke plina za srpanj 2022.
MJESEČNE KOLIČINE

Srpanj
2022.

MRS
Gradec
Farma
[kWh]
NCV

MRS
Gradec
[kWh]
NCV

MRS
Haganj
[kWh]
NCV

650

21350

74000

MRS
Vrbovec
(kWh)
NCV
326000

MAKSIMALNE DNEVNE KOLIČINE
UKUPNO
[kWh]
NCV

MRS
Gradec
Farma
[kWh]
NCV

MRS
Gradec
[kWh]
NCV

MRS
Haganj
[kWh]
NCV

422000

240

1700

3000

MRS
Vrbovec
(kWh)
NCV
11000

UKUPNO
DNEVNO
[kWh]
NCV
15940

NCV = Net Calorific Value (= donja ogrjevna vrijednost)

Količina predmeta nabave: prema Tablici 1.
U priloženom Troškovniku navedene su procijenjene mjesečne potrebe Naručitelja za srpanj 2022. koje
su određene na temelju stope gubitaka za prethodno obračunsko razdoblje i prikupljenih podataka o
potrošnji na distribucijskom sustavu.

Stvarna realizacija ovisi o potrebama Naručitelja te može biti veća ili manja od navedene okvirne količine.
Za predviđenu količinu prirodnog plina potrebno je poslati ponudu za opciju mjesečne fleksibilnosti
(dozvoljena odstupanja) +/- 10%.
Dozvoljena odstupanja prema navedenoj opciji fleksibilnosti ne mogu povećati cijenu navedenu u
Troškovniku, odnosno obvezati Naručitelja na plaćanje bilo kakvih penala, ugovornih kazni, dodatnih
troškova ili drugih iznosa osim cijene iz Troškovnika.
Troškovnik (Prilog 1):
Jedinična cijena energije nepromjenjiva je za vrijeme trajanja Ugovora
Mjesto isporuke:
Izlazi iz transportnog sustava RH koji su ulazi u distribucijski sustav PLIN VRBOVCA d.o.o. po hidrauličkim
cjelinama
Red. br.

Naziv priključka

1.

MRS Gradec farma (881)

2.

MRS Gradec (727)

3.

MRS Haganj (841)

4.

MRS Vrbovec(848)

Rok početka i završetka izvršenja Ugovora:
Naručitelj će zaključiti Ugovor u trajanju od 01.07.2022.g. do 31.07.2022.g.

3.

KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (Uvjeti sposobnosti)

3.1

Ponudbeni list, Troškovnik (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja)

4.

PODACI O PONUDI
4.1

Sadržaj ponude

Ponuda sadrži:
 Ponudbeni list (Prilog 2) (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe
ponuditelja)
 Troškovnik (Prilog 1) (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja)
Predaja ponude smatra se dostava putem poruke e-pošte na domenu info@plin-vrbovec.hr unutar
zadanog roka za predaju ponude.

4.2

Način određivanja vrijednosti ponude

Ukupna vrijednost ponude (stupac 6 Troškovnika) izražava se za cjelokupan predmet nabave odnosno za
ukupnu vrijednost opskrbe plinom tijekom trajanja Ugovora.
Ponuditelj izražava ukupnu vrijednost ponude u kunama.
Ukupna vrijednost ponude piše se brojkama. U ukupnu vrijednost ponude bez PDV-a moraju biti uračunati
svi troškovi i popusti.

4.3

Kriterij odabira

Najniža ukupna vrijednost ponude.
4.4

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponude

Rok za dostavu ponuda je 29.06.2022. godine, do 10:00 sati, a mjesto dostave na e-adresu infoi@plinvrbovec.hr

5.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Odabrani Ponuditelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun.
Plaćanje, transakcijski račun u roku od 30 dana od zaprimanja računa za isporučenu robu.
Plaćanje se obavlja na žiro račun odabranog Ponuditelja.
Obračunsko razdoblje je jedan mjesec (od prvog do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca)
Tečaj za konverziju valute: srednji tečaj HNB na datum izdavanja računa.

PLIN VRBOVEC d.o.o.
U prilogu:
-

Ponudbeni list
Troškovnik

