PLIN VRBOVEC d.o.o., Vrbovec, Kolodvorska 29, MB 2397854, OIB 18371876226, u svojstvu opskrbljivača
prirodnim plinom ( u daljnjem tekstu: Opskrbljivač ) kojeg zastupa direktor Mladen Octenjak
i
Krajnjeg kupca u kategoriji kućanstvo ……………………….., …………………………, …………………… (
OIB ..............................................), (u daljnjem tekstu: Kupac) kao ugovorne strane zaključuju slijedeći
UGOVOR O OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM
broj: ……….. /2021
Članak 1.
Ovaj Ugovor sklapa se na temelju članaka 4. i 7. Općih uvjeta opskrbe plinom, te sukladno Uvjetima Opskrbljivača PLIN VRBOVEC d.o.o.
za opskrbu plinom kupaca iz kategorije kućanstvo ( dalje u tekstu „ Uvjeti opskrbe“ ) koji čine sastavni dio ovog Ugovora.
- KUPAC se obvezuje da će se kupljenim plinom na temelju ovoga Ugovora koristiti samo za vlastitu potrošnju te da će platiti uslugu
opskrbe plinom prema uvjetima iz ovoga Ugovora.
Članak 2.
- Isporuku plina prema ovom Ugovoru za račun OPSKRBLJIVAČA obavljat će operator distribucijskog sustava kod kojeg imate priključak
(dalje u pisanju ODS) sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, Općim uvjetima i Ugovornim uvjetima.
- Ugovorne strane utvrđuju da će isporuka plina prema ovome Ugovoru biti na obračunskom mjernom mjestu (OMM) KUPCA te da su
podatci o OMM sljedeći:

Oznaka (broj) OMM
Adresa OMM
Broj energetske suglasnosti
Tarifni model (TM)
Priključni kapacitet kWh/h
Adresa dostave računa
Datum početka isporuke plina
Operator distribucijskog sustava ( ODS )

PLIN VRBOVEC d.o.o.

Članak 3.
- OPSKRBLJIVAČ se obvezuje KUPCU osigurati isporuku plina za OMM iz članka 4. ovog ugovora u količini koja je omogućena
ugovorenim priključnim kapacitetom odnosno ugrađenim tipom (kapacitetom) plinomjera. Ugovorne strane su suglasne da će dinamika
potrošnje/isporuke plina biti približna ostvarenoj dinamici u prethodnoj plinskoj godini.
- OPSKRBLJIVAČ se obvezuje KUPCU osigurati isporuku plina koji udovoljava propisanome standardu kvalitete donje ogrjevne
vrijednosti.
- Trenutkom preuzimanja plina na OMM, koristi i rizici vlasništva isporučenog prirodnog plina prelaze na KUPCA.
Članak 4.
- Potrošnju plina u obračunskom razdoblju ODS će utvrđivati na OMM KUPCA s posljednjim danom obračunskog razdoblja uz odstupanje
+/- 4 dana.
- Obračunsko razdoblje je jedan mjesec.
- Nadnevak nastanka obveze KUPCA je posljednji dan u mjesecu.
- Ako ODS na kraju obračunskog razdoblja nije imao pristup očitanju stanja plinomjera, a KUPAC po ostavljenoj pisanoj obavijesti nije
pravodobno očitao i javio stanje plinomjera, potrošnja plina će se procijeniti na temelju potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog
razdoblja prethodne godine.
Članak 5.
- Na temelju očitanih stanja plinomjera i druge mjerne opreme ODS će utvrditi isporučeni obujam plina primjenjujući faktore korekcije
prema tlaku, temperaturi i stlačivosti suglasno Prilogu 1. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.
- Na temelju utvrđenog isporučenog obujma plina (m3 ) ODS će utvrditi potrošnju plina koja se iskazuje isporučenom energijom plina.
- Energija isporučenog plina utvrđuje se kao umnožak količine plina, utvrđen prema odredbama članka 56. Mrežnih pravila plinskog
distribucijskog sustava, i iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina, utvrđen prema odredbama članka 57. Mrežnih pravila plinskog
distribucijskog sustava, a izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh.
- Iznos ogrjevne vrijednosti iz prethodnog stavka ovoga članka odnosi se na donju ogrjevnu vrijednost plina, izražen u kWh/m3 zaokruženo
na šest decimalnih mjesta.
Članak 6.
- Krajnja cijena plina sastoji se od cijene opskrbe plinom u iznosu od 0,1977 kn/kWh i slijedećih tarifnih stavki reguliranih mjerodavnim
Metodologijama i Odlukama Hrvatske energetske regulatorne agencije ( HERA ):
- (Ts1) tarifna stavka za distribuiranu količinu plina definirane Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina Hrvatske energetske
regulatorne agencije
- (Ts2 ) fiksna mjesečna naknada koja uključuje: - fiksnu mjesečnu naknadu namijenjenu pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova
obavljanja distribucije plina, vezano za obračunsko mjerno mjesto, fiksnu mjesečnu naknadu za pokrivanje troškova postupka ispitivanja
nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije prema zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima, te fiksne mjesečne opskrbne naknade.
- U slučaju promjene reguliranih tarifnih stavki ili promjene tarifnog modela (TM) u koji je razvrstan OMM, novi iznos primjenjivat će se
od stupanja na snagu propisa kojim se mijenja tarifna stavka, odnosno od dana kada se utvrdi promjena tarifnog modela.
- Cjenik nestandardnih usluga javno je objavljen na web stranici Opskrbljivača: www. plin-vrbovec.hr.
Članak 7.
Na temelju utvrđene isporučene energije plina prema članku 5. ovoga Ugovora, OPSKRBLJIVAČ će za obračunsko razdoblje načiniti
obračun potrošnje plina po cijenama iz članka 6. ovoga Ugovora, zaračunati propisani PDV te ispostaviti i KUPCU dostaviti račun i
popunjeni nalog za plaćanje s naznakom roka plaćanja i broja transakcijskog računa.
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Članak 8.
- Rok plaćanja računa iz članka 7. ovoga Ugovora je do 24. dana od nadnevka nastanka obveze KUPCA.
- Ako KUPAC prije roka plaćanja pisano prigovori na primljeni račun, iznos na koji nije istaknut prigovor smatra se dospjelim.
OPSKRBLJIVAČ je dužan u roku 15 dana od primitka pisanog prigovora KUPCU dostaviti pisani odgovor.
- KUPAC može zahtijevati izvanredni ili kontrolni obračun potrošnje plina unutar obračunskog razdoblja, što se smatra nestandardnom
uslugom i plaća se prema Cjeniku nestandardnih usluga.
- Ako je kontrolnim obračunom utvrđena neispravnost obračuna na koji je istaknut prigovor, OPSKRBLJIVAČ neće naplatiti naknadu za
kontrolni obračun.
- Ukoliko KUPAC ne zaprimi račun, i o tome obavijesti OPSKRBLJIVAČA koji tada ponovno izdaje mjesečnu novčanu obvezu bez
naknade.
Članak 9.
- Za kašnjenje u plaćanju OPSKRBLJIVAČ će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana kada je KUPAC doznačio
novčana sredstva na žiroračun naznačen na računu (nalogu za plaćanje).
- Ako KUPAC ne plati dospjelu obvezu za potrošeni plin, OPSKRBLJIVAČ će dostaviti pisanu opomenu i odrediti naknadni rok za plaćanje
te zaprijetiti obustavom daljnje isporuke plina uz naknadu vezanih troškova obustave i nastavka isporuke plina prema Cjeniku nestandardnih
usluga.
- Ako KUPAC ne plati svoje novčane obveze ni nakon isteka roka iz opomene prema prethodnom stavku ovoga članka, OPSKRBLJIVAČ
može od ODS zatražiti obustavu daljnje isporuke plina na način propisan Mrežnim pravilima te pokrenuti postupak sudske naplate.
- KUPCU će zbog razloga iz prethodnog stavka ovoga članka biti nastavljena isporuka plina idućega dana nakon predočenja dokaza o
podmirenju dospjelih obveza za isporučeni plin na račun OPSKRBLJIVAČA te predočenja dokaza o plaćanju obveza vezanih za troškove
obustave i nastavka isporuke plina koje su obračunate prema Cjeniku nestandardnih usluga.
Članak 10.
- KUPAC može prije isteka ugovora o opskrbi plinom promijeniti opskrbljivača prema pravilima koji su uređeni Općim uvjetima bez
plaćanja naknade za povezane troškove postupka promjene opskrbljivača.
- Promjena opskrbljivača započinje podnošenjem zahtjeva KUPCA novom opskrbljivaču i provodi se prema postupku propisanom Općim
uvjetima opskrbe plinom.
- OPSKRBLJIVAČ će dati suglasnost na promjenu opskrbljivača ako je KUPAC izmirio sve dospjele financijske obveze iz ovog Ugovora.
Članak 11.
- Standardom kvalitete opskrbe propisuje se način praćenja i mjerila za utvrđivanje razine zadovoljavanja pojedinog zahtjeva kvalitete
opskrbe plinom.
Članak 12.
- KUPAC može prije ugovorenoga roka raskinuti ovaj Ugovor uz podnošenje pisanog podneska najmanje 15 dana prije nadnevka s kojim
želi raskinuti ugovor.
- OPSKRBLJIVAČ će prihvatiti raskid ovoga Ugovora pod uvjetom da je KUPAC na dan raskida podmirio sve svoje dospjele financijske
obveze koje su proizašle tijekom njegove primjene.
Članak 13.
Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom njegova važenja u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih uvjeta opskrbe
plinom, Uvjeta opskrbljivača plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila transportnog sustava, Pravila o
organizaciji tržišta plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za transport prirodnog plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za
distribuciju plina, koji akti su objavljeni na internetskim stranicama HERA-e: www.hera.hr
Članak 14.
Za slučajeve koji nisu uređeni ovim Ugovorom odnosno odredbama propisa iz članka 12. ovoga Ugovora primjenjivat će se važeće odredbe
Zakona o obveznim odnosima i drugih propisa koji uređuju takve ili slične slučajeve.

-

Članak 15.
Sve sporove koji proizađu iz Ugovora i/ili Ugovornih uvjeta, ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim putem
U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, za sve sporove koji proizlaze iz Ugovora i/ili Ugovornih uvjeta, uključujući i sporove
koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili raskida Ugovora, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, ugovorne strane
ugovaraju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda.

Članak 16.
- Ovaj Ugovor stupa na snagu nadnevkom obostranoga potpisa Ugovora, a traje do 30.09.2022. godine
- Potpisom ovog Ugovora Kupac potvrđuje da je upoznat s Uvjetima opskrbe.
- Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 ( jedan ) primjerak.
U Vrbovcu, ………………................
za Opskrbljivača:
Direktor

Kupac:
Mladen Octenjak

M.P.

_______________________

