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I. DEFINICIJE I POJMOVI
Opskrbljivač – pravna ili fizička osoba koja obavlja energetsku djelatnost opskrbe plinom
Plinska godina – razdoblje koje počinje u 6.00 sati 1. listopada tekuće godine i traje do 6.00 sati 1.
listopada iduće godine
Plinski dan – razdoblje od 24 sata koje počinje u 6.00 sati i traje do 6.00 sati narednog dana
Operator transportnog sustava – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost transporta plina i
odgovoran je za rad, održavanje i razvoj transportnog sustava na određenom području i gdje je izvodivo,
njegovo povezivanje s drugim sustavima te za osiguranje dugoročne sposobnosti sustava da
zadovoljava razumne potrebe za transportom plina
Ulazna mjerna stanica – dio transportnog sustava na kojemu operator transportnog sustava preuzima
plin u transportni sustav i na kojemu se obavlja pročišćavanje i mjerenje količine plina te parametara
kvalitete plina
Primopredajna mjerna stanica – dio transportnog sustava na kojemu operator transportnog sustava
predaje plin iz transportnog sustava i na kojemu se obavlja mjerenje količine plina, a može se obavljati i
pročišćavanje plina
Primopredajna mjerno-redukcijska stanica – dio transportnog sustava na kojemu operator transportnog
sustava predaje plin iz transportnog sustava i na kojemu se obavlja mjerenje količine plina,
predgrijavanje plina i snižavanje tlaka plina, a može se obavljati i pročišćavanje plina
Nominacija – najava količine prirodnog plina za bilančnu skupinu za naredni plinski dan koju korisnici
sustava, odnosno članovi bilančne skupine, namjeravaju predati u plinski sustav i/ili preuzeti iz plinskog
sustava,
Prednominacija – najava količine prirodnog plina za naredni plinski dan koju član bilančne skupine
namjerava predati u plinski sustav i/ili preuzeti iz plinskog sustava,
MWh- količina energije izražena u megavatsatu
Donja ogrjevna vrijednost ili Hd – je ona količina topline koja nastaje potpunim izgaranjem jednog
prostornog metra suhog plina pri čemu su dimni plinovi svedeni na standardno stanje, a vodena para u
njima ne kondenzira.
Interkonekcija – točka na međudržavnom spojnom plinovodu na kojem je ostvarena fizička povezanost
između transportnih sustava susjednih zemalja.
Kvartal – vremensko razdoblje od tri uzastopna mjeseca počevši od 01. listopada (I. Kvartal), 01. siječnja
(II. Kvartal), 01. travnja (III. Kvartal), 01. srpnja (IV. Kvartal),
Virtualna točka trgovanja – je mjesto trgovine plinom nakon njegova ulaska u transportni sustav, a prije
njegova izlaska iz transportnog sustava, uključujući sustav skladišta plina.
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II. UVOD
Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom (u nastavku: GPZ-O) je tvrtka u vlasništvu
Zagrebačkog holdinga d.o.o. koji je u 100% vlasništvu Grada Zagreba, s temeljnim kapitalom tvrtke od
40 miliona kuna, koja zapošljava 129 radnika (stanje na dan 08.04.2019.).
Osnovna djelatnost tvrtke je opskrba prirodnim plinom kupaca.
U cilju osiguranja dovoljnih količina prirodnog plina te u cilju sigurne, pouzdane i kontinuirane isporuke,
GPZ-O namjerava kupiti količine prirodnog plina za plinsku godinu 2019./2020. za krajnje kupce
kategorije poduzetništvo. Postupak nabave se raspisuje za nabavu prirodnog plina u količini od
1.000.000 MWh, za razdoblje od 01.10.2019.g. do 30.09.2020.g., opcija „flex samostalni“.
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III. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
1. NARUČITELJ
GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.
Radnička cesta 1,
10000 Zagreb
Hrvatska
OIB: 74364571096
tel: + 385 1 6437-777,
fax: + 385 1 6429-456
web: www.gpz-opskrba.hr
e-mail: nabava.plina.gpzo@gpz-opskrba.hr

2.

NAČIN PROVEDBE POSTUPKA NABAVE

Sukladno članku 36. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016, nastavno:
ZJN 2016.), na ugovore u svrhu daljnje prodaje odredbe ZJN 2016., se ne primjenjuju.
Postupak nabave Naručitelj provodi sukladno odredbama svog internog akta - Pravilnika o načinu
postupanja pri nabavi – kupovini prirodnog plina, od 14. veljače 2017. godine (nastavno: Pravilnik).

3.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave - prirodni plin, prema uvjetima definiranim u toč IV. Obrasca ponude (str.14 i 15)

4.

KVALITETA ISPORUČENOG PLINA

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (Narodne novine, br. 50/18)

5.

NAČIN PODNOŠENJA INICIJALNE PONUDE

Ponuditelj podnosi inicijalnu ponudu za cjelokupan predmet nabave iz toč. 3. ove Dokumentacije za
nadmetanje.
Ponuditelj dostavlja ponudu uvezanu u jednu cjelinu i umetnutu u jednu kuvertu.
Inicijalna ponuda mora biti dostavljena u zatvorenoj omotnici u skladu s uputama Naručitelja.
Dostavljena inicijalna ponuda smatra se valjanom, ukoliko Naručitelj u postupku pregleda i ocjene
ponuda utvrdi da udovoljava svim uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ“, nazivom i
adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, evidencijskim brojem nabave (IZ-01/2019) te
naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi.
Ponuda mora biti uvezana u neraskidivu cjelinu, a stranice ponude numerirane na način da je vidljiv
redni broj kroz ukupan broj stranica ponude.
Ponuda mora sadržavati:
 Popis svih sastavnih dijelova (sadržaj ponude)
 Popunjen Obrazac ponude
 Jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno traženom u toč. 8. ove Dokumentacije za nadmetanje
 Dokaze sposobnosti propisane u toč. 9. ove Dokumentacije za nadmetanje
 Izjavu o integritetu – Prilog 1 ove Dokumentacije za nadmetanje
 Potpisani prijedlog Ugovora koji čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje
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 Izjavu ponuditelja o dostavi jamstva za uredno izvršenje Ugovora
 Akt o zajednici Ponuditelja (ukoliko je primjenjivo)
Naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku od jednog (1) radnog dana od dana dostave inicijalne
ponude pojasne ili upotpune dokumente koje su predali u inicijalnoj ponudi. Upotpunjavanje inicijalne
ponude ne može se odnositi na Obrazac ponude.

6.

JEZIK NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda, kao i svi ponudbeni dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako je neki od dokumenata na
stranom jeziku, Ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta na hrvatski jezik izvršen po
ovlaštenom prevoditelju.

7.

VRIJEME, TOČKE, KOLIČINE I DINAMIKE ISPORUKE PRIRODNOG PLINA

Početak isporuke: 01.10.2019. u 06:00 sati
Završetak isporuke: 01.10.2020. do 06:00 sati
Za količinu prirodnog plina u iznosu od 1.000.000 MWh, opcija „flex samostalni“, sa fleksibilnosti
isporuke na kvartalnoj razini +10%/-10%, a sukladno podacima iz Obrasca ponude (stranica 14 i 15),
mjesto isporuke je virtualna točka trgovanja u Republici Hrvatskoj.
Količina i dinamika prirodnog plina
Godina
2019/2020
Listopad
Studeni
Prosinac
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Ukupno

Količina prirodnog
plina
(MWh)

Dnevne količine
(MWh/dan)

61.200
88.000
162.300
178.700
145.000
108.700
53.100
49.400
40.400
38.400
32.400
42.400

3.100
4.500
6.800
7.300
6.500
4.800
2.700
2.400
1.600
600
200
500

1.000.000

Trošak ulaznog
transporta (kn)

607.700,75
1.113.258,25
1.943.817,00
1.914.333,75
1.642.383,75
1.064.490,00
449.688,75
388.500,00
388.500,00
388.500,00
388.500,00
388.500,00
10.678.172,25

Ukoliko se iz nekog razloga dogodi da Naručitelj preuzme manje količine od prethodno navedenih,
takvo će se ponašanje smatrati povredom osnovnih ugovornih obveza. Za razliku količina između
ugovorenih količina i preuzetih količina Ponuditelj će osim isporučenih količina plina naručitelju
obračunati, a Naručitelj će platiti „Naknadu za manje preuzete količine“ u iznosu 15% ugovorene cijene
plina.

6

Naručitelj:

8.

Gradska plinara Zagreb - Opskrba

JAMSTVA

Ponuditelj je u ponudi obvezan priložiti i:
1.

jamstvo za ozbiljnost ponude isključivo u vidu garancije banke koja mora biti neopoziva,
bezuvjetna i na prvi pisani poziv u iznosu od 5.000.000,00 kuna.
Uplata depozita u traženom iznosu, odnosno prilaganje bilo kojeg drugog financijskog
dokumenta u svrhu traženog jamstva nije dozvoljena.
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od 03.05.2019. g.
Jamstvo za ozbiljnost ponude (garancija banke), mora biti dostavljeno u izvorniku, uloženo u PVC
UR fasciklu.
Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl).
Na ovakav je način omogućeno da Naručitelj jamstvo za ozbiljnost ponude bez odgode vrati
Ponuditeljima čije inicijalne ponude nisu ocijenjene valjanima. Ponuditeljima koji uđu u slijedeći krug
nadmetanja, Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti nakon okončanja postupka nabave,
odnosno nakon potpisa Ugovora s odabranim ponuditeljem.
Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu Ponuditelja koji nije
dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude.
U garanciji banke treba biti navedeno:
- da je „neopoziva“, „bezuvjetna“ i „na prvi pisani poziv“
- da će banka isplatiti Naručitelju jedan ili više zatraženih iznosa do ukupnog iznosa garancije, po
dostavi prvog pisanog zahtjeva Naručitelja
- Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko Ponuditelj:
 odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti
 odbije potpisati ugovor u obvezujućem roku
 ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje ugovora u roku 7 (sedam) radnih dana od dana
sklapanja Ugovora
Ukoliko odabrani Ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u roku od 7 (sedam)
dana od dana sklapanja Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj ima pravo
raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, te zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju
je zbog toga pretrpio.

2.

Potpisana izjava Ponuditelja da će u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana sklapanja Ugovora,
dostaviti jamstvo za dobro izvršenje ugovora u vidu garancije banke koja mora biti „neopoziva“,
„bezuvjetna“ i „na prvi pisani poziv“, sa sukcesivnom naplatom po zahtjevu Naručitelja, u iznosu od
10% ukupne vrijednosti cijene konačne obvezujuće ponude predmeta nabave (iskazane na
pripadajućem Obrascu ponude) sa porezom na dodatnu vrijednost, obračunatom prema srednjem
tečaju Hrvatske narodne banke primjenjivom na dan izdavanja garancije. U izračun iznosa garancije
banke za predmet nabave, treba biti uključen trošak ulaznog transporta unutar RH.
Potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
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NAPOMENA: Naručitelj zadržava pravo da u 3. krugu postupka nabave – pregovaračkom postupku,
s ponuditeljima koji će sudjelovati u pregovaračkom postupku, vodi razgovore i o mogućnosti
eventualnog reciprociteta jamstva za dobro izvršenje Ugovora, kao i o eventualnoj dostavi jamstva
za dobro izvršenje ugovora u vidu zadužnice.
U tom će smislu Ugovor, prijedlog kojeg čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje, biti u
svom sadržaju izmijenjen u odnosu na sadašnji tekst.

9.

DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj u ovom postupku nabave mora dokazati pravnu i financijsku sposobnost.
1. Pravna sposobnost
Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom ili jednakovrijednim
dokumentom koji se izdaje u državi sjedišta ponuditelja. Dokaz pravne sposobnosti koji je Ponuditelj
obvezan dostavit u inicijalnoj ponudi ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka
postupka nabave (dana objave poziva za dostavu inicijalnih ponuda na internetskim stranicama
Naručitelja).
2. Financijska sposobnost
Ponuditelj je obvezan u inicijalnoj ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije
biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave (dana objave poziva za dostavu
inicijalnih ponuda na internetskim stranicama Naručitelja) ili važeći jednakovrijedan dokument nadležnog
tijela države sjedišta gospodarskog subjekta. Iz dostavljenog dokaza financijske sposobnost mora biti
razvidno da je Ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza.

10. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA
Inicijalnu ponudu može dostaviti jedan gospodarski subjekt – sudionik postupka ili zajednica Ponuditelja
čiji je jedan član ovlašten kao nositelj ponude zajednice Ponuditelja.
Akt o zajednici Ponuditelja sadrži: naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude,
naziv i sjedište nositelja ponude, ovlaštenje za zastupanje zajednice Ponuditelja, navođenje predmeta
nabave za koju zajednica Ponuditelja podnosi ponudu te definiranje koji će dio Ugovora izvršavati
pojedini član zajednice Ponuditelja.
Zajednica Ponuditelja mora biti u mogućnosti isporučiti plin iz predmeta nabave na virtualnoj točci
trgovanja u Republici Hrvatskoj kako je navedeno u točki 7. Dokumentacije za nadmetanje.
Odgovornost Ponuditelja iz zajednice Ponuditelja je solidarna.
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice Ponuditelja za onaj dio Ugovora koji je on izvršio
ako zajednica Ponuditelja u spomenutom aktu ne odredi drukčije.
Svi dokazi sposobnosti propisani u toč. 9. ove Dokumentacije za nadmetanje i izjava o integritetu iz toč.
11. ove Dokumentacije za nadmetanje, dostavljaju se u inicijalnoj ponudi za svakog člana zajednice
ponuditelja

8

Naručitelj:

Gradska plinara Zagreb - Opskrba

11. KLAUZULA O INTEGRITETU
Od Ponuditelja se u ovom postupku nabave očekuje sljedeće:
a) korektnost u postupku nabave;
b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja kao što je korupcija ili
prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprimjerene prednosti koja može utjecati na postupak
nekog zaposlenika)
c) da je suglasan s provedbom revizije cijelog postupka nabave od strane neovisnih stručnjaka i
prihvaćanjem odgovornosti i sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ako se ustanovi da su
tijekom nabave prekršena pravila koja uređuju ovo nadmetanje.
Ponuditelj jamči gore navedeno potpisom Izjave o integritetu koja se daje u privitku ove Dokumentacije
za nadmetanje.

12. OSTALE ODREDBE
Ponuditelj snosi sve troškove vezane uz pripremu i dostavu ponuda, a Naručitelj ni u kojem slučaju nije
odgovoran za nastanak takvih troškova, neovisno o rezultatu ovog nadmetanja.
Ukoliko Ponuditelj ne prihvatiti sve uvjete iz ove Dokumentacije za nadmetanje, njegova će ponuda biti
odbačena.
U roku za dostavu ponuda, a najkasnije 48 (četrdesetosam) sati prije roka za dostavu ponuda (do
15.04.2019. do 14,00 sati) gospodarski subjekti mogu pisanim putem zatražiti dodatna pojašnjenja i
informacije. Nakon što je ponuda dostavljena Naručitelju podrazumijeva se da je Ponuditelj razumio i
prihvatio sve uvjete iz ove Dokumentacije za nadmetanje i ugradio ih u svoju ponudu. Naručitelj će
odgovor na pravodobno zaprimljeni upit objaviti najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isteka roka za
dostavu inicijalnih ponuda (do 16.04.2019. do 14,00 sati).
Sva dodatna pojašnjenja Dokumentacije za nadmetanje mogu se zatražiti isključivo pisanim putem,
putem adrese elektroničke pošte nabava.plina.gpzo@gpz-opskrba.hr
Pojašnjenja Dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će objaviti na svojim internetskim stranicama
http://www.gpz-opskrba.hr/, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu koji je zatražio
pojašnjenje.
Povjerljive informacije dobivene od naručitelja ne smiju biti korištene za bilo koju namjenu osim za
potrebe nadmetanja i ne smiju biti otkrivene bilo kojem drugom subjektu bez pisane suglasnosti
Naručitelja.
Naručitelj može ukoliko se za tim ukaže potreba nakon objave Dokumentacije za nadmetanje, a
najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda, izmijeniti njezine
odredbe i uvjete (do 16.04.2019. do 14,00 sati).
Sve izmjene naručitelj će objaviti na isti način kao i prvotno objavljenu Dokumentaciju za nadmetanje.
Naručitelj nema nikakvu obavezu o izmjenama Dokumentacije za nadmetanje posebno
obavještavati bilo koji gospodarski subjekt, već je obaveza i odgovornost praćenja objave
eventualnih izmjena Dokumentacije za nadmetanje na gospodarskim subjektima.
Sukladno Pravilniku, Naručitelj može poništiti postupak cjelokupnog predmeta nabave prije i nakon
isteka roka za dostavu inicijalnih ponuda, odnosno nema obvezu prihvatiti ponudu, niti sklopiti Ugovor o
prodaji prirodnog plina s bilo kojim Ponuditeljem.
O poništenju postupka nabave , Naručitelj će donijeti Odluku koju će u roku od 3 (tri) dana dostaviti svim
gospodarskim subjektima koji su dostavili inicijalnu ponudu, na dokaziv način (dostavnica, povratnica,
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izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.), odnosno objaviti Odluku o poništenju
na svojim internetskim stranicama ukoliko do poništenja dođe prije isteka roka za dostavu inicijalnih
ponuda.
Ponuditelji nemaju pravo zahtijevati bilo kakvu naknadu ukoliko Naručitelj poništi postupak nabave.

13. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIČKIM PUTEM
Nije dozvoljeno dostavljanje inicijalnih ponuda elektroničkim putem.

14. ROK VALJANOSTI PONUDE
Rok valjanosti ponude je do uključujući 03.05.2019. godine.

15. DATUM, VRIJEME, MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA INICIJALNIH PONUDA
Ponude moraju biti zaprimljene u urudžbeni zapisnik Naručitelja najkasnije do 17. travnja 2019. godine
do 14:00 sati (CET).
Mjesto dostave:
GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.,
Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska
Otvaranje ponuda je 17. travnja 2019. godine u 14:00 sati.
Naručitelj neće provesti postupak javnog otvaranja ponuda.
Ponude dostavljene poslije krajnjeg roka za dostavu ponuda neće biti uzete u razmatranje, smatrat će se
zakašnjelim ponudama i biti će vraćene Ponuditeljima u neotvorenoj omotnici.

16. POSTUPCI NAKON OTVARANJA INCIJALNIH PONUDA
Nakon što u postupku pregleda i ocjene ponuda utvrdi koji su od Ponuditelja podnoseći inicijalnu
ponudu, udovoljili svim zahtjevima i uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj će postupiti
sukladno propisanom u Pravilima odvijanja postupka nabave – kupovine prirodnog plina koji čine
sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj pridržava diskrecijsko pravo odbacivanja ponuda, odnosno poništenje postupka nabave. U
slučaju poništenja postupka, Naručitelj će donijeti Odluku o poništenju postupka nabave, koju će na
dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.)
dostaviti svim Ponuditeljima.

17. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena ponude iskazana na obrascu ponude .

18. ROK DONOŠENJA I DOSTAVE ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU
Naručitelj će u roku ne dužem od 3 (tri) dana po završetku pregovaračkog postupka, donijeti Odluku o
odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja ili poništenju postupka nabave, koju će na dokaziv način
(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.) dostaviti
svim Ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku nabave – kupovine prirodnog plina.
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19. SKLAPANJE UGOVORA
Dio dokumentacije za nadmetanje je prijedlog Ugovora o prodaji prirodnog plina kojeg Ponuditelj
prihvaća u cijelosti s prilozima (prilog), a koji će se definirati na osnovu popunjenog Obrasca ponude od
strane odabranog Ponuditelja.

Prilog je sastavni dio ugovora o prodaji prirodnog plina i sadržava sljedeće elemente:
- vrijeme isporuke;
- mjesto isporuke je virtualna točka trgovanja u Republici Hrvatskoj
- količine i dinamike isporuke;
- fleksibilnost i obveze preuzimanja ugovorenih količina;
- jediničnu cijenu plina;
- očitanje, utvrđivanje, obračun i plaćanje isporučenih količina plina;
- trošak ulaznog transporta;
Naručitelj će u roku ne dužem od 10 (deset) dana od dana donošenja Odluke o odabiru, s odabranim
Ponuditeljem, sklopiti Ugovor o nabavi prirodnog plina.
Ukoliko izmjene zakonskih propisa bitno utječu na uvjete i proces provedbe nadmetanja, Naručitelj
zadržava pravo poništenja cjelokupnog predmeta nabave.
U slučaju da odabrani Ponuditelj, u roku propisanom u ovoj toč. Dokumentacije za nadmetanje, odbije s
Naručiteljem potpisati Ugovor o prodaji prirodnog plina, Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost
ponude te će ponuditi sklapanje Ugovora sljedećem najpovoljnijem Ponuditelju ili poništiti postupak
nabave sukladno odredbama Pravilnika.
Ugovor o prodaji prirodnog plina sklapa se na hrvatskom jeziku, mjerodavno pravo za Ugovor je hrvatsko
pravo, a nadležni sud je Trgovački sud u Zagrebu

20. JAMSTVA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA
Odabrani Ponuditelj obvezan je u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana sklapanja Ugovora, dostaviti
jamstvo za dobro izvršenje Ugovora, u vidu garancije banke koja mora biti „neopoziva“, „bezuvjetna“ i
„na prvi pisani poziv“, sa sukcesivnom naplatom po zahtjevu Naručitelja, u ukupnom iznosu od 10%
ukupne vrijednosti cijene konačne obvezujuće ponude predmeta nabave (iskazane na pripadajućem
obrascu ponude) sa porezom na dodanu vrijednost, obračunatom prema srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke primjenjivom na dan izdavanja garancije, s rokom važenja od prvog dana isporuke plina.
Novčani iznos u garanciji banke treba biti naveden u kunama.
U izračun iznosa jamstva za uredno izvršenje ugovora za predmet nabave, treba biti uključen trošak
ulaznog transporta unutar RH.
Uvjeti aktivacija jamstva definirani su prijedlogom Ugovora o prodaji prirodnog plina.
Rok trajanja garancije banke je do 31.10.2020.g.
U slučaju propusta dostave jamstva za uredno izvršenje Ugovora, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i
naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude, te zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je zbog toga pretrpio.
11

Naručitelj:

Gradska plinara Zagreb - Opskrba

U slučaju raskida Ugovora radi propusta dostave jamstva, Naručitelj ima pravo donijeti Odluku o
prihvaćanju ponude slijedećeg najpovoljnijeg Ponuditelja.
Naručitelj će Ponuditeljima vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude, sukladno propisanom u toč. 8.1. ove
Dokumentacije za nadmetanje.
NAPOMENA: Naručitelj zadržava pravo da u 3. krugu postupka nabave – pregovaračkom postupku, s
ponuditeljima koji će sudjelovati u pregovaračkom postupku, vodi razgovore i o mogućnosti eventualnog
reciprociteta jamstva za dobro izvršenje Ugovora, kao i o eventualnoj dostavi jamstva za dobro izvršenje
ugovora u vidu zadužnice.
U tom će smislu Ugovor, prijedlog kojeg čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje, biti u svom
sadržaju izmijenjen u odnosu na sadašnji tekst.

21. CIJENA ZA PREDMET NABAVE
Ponuditelj će za cijeli period isporuke plina, ponuditi fiksnu jediničnu cijenu prirodnog plina, iskazanu u
EUR/MWh uz napomenu da je mjesto isporuke virtualna točka trgovanja u Republici Hrvatskoj.
Jedinična cijena prirodnog plina piše se brojkama i iskazuje se na 2 (dva) decimalna mjesta.
Jedinična cijena plina ne sadrži trošak ulaznog transporta u RH. Trošak ulaznog transporta u RH
izračunat je prema važećim tarifnim stavkama za transport plina i izražen u kunama. U slučaju promjene
iznosa tarifnih stavki za transport plina iste će se primijeniti za obračun ulaznog transporta u RH. Trošak
ulaznog transporta u RH Naručitelj plaća Prodavatelju u mjesečnim ratama tijekom cijelog trajanja
isporuke plina sukladno točki 17. iz Obrasca ponude, a obračunavati će se posebno jednom mjesečno
do 10. dana u mjesecu koji slijedi mjesecu isporuke s dospijećem 20-og dana u mjesecu.
Jedinična i ukupna cijena ne sadrži porez na dodanu vrijednost.

22. NOMINACIJE
Ponuditelj će u ugovornim uvjetima o prodaji prirodnog plina definirati
nominacija/prednominacija sukladan važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.

postupak

23. OČITANJE, UTVRĐIVANJE, OBRAČUN I PLAĆANJE ISPORUČENIH KOLIČINA
23.1. Očitanje, utvrđivanje isporučenih količina plina
Isporučenim količinama Plina se smatraju količine Plina iz izvještaja operatora transportnog sustava
sukladno važećim Pravilima o organizaciji tržišta plina i Mrežnim pravilima transportnog sustava na
mjestu isporuke, virtualnoj točci trgovanja u Republici Hrvatskoj.
23.2. Obračunsko razdoblje
Obračun i plaćanje isporučenih količina plina te datum nastanka obveze mora biti u skladu s važećim
zakonskim propisima. Obračunska razdoblja predmet nabave su od prvog do posljednjeg dana
kalendarskog mjeseca.
23.3. Plaćanje isporučenih količina plina (izdavanje računa i rok plaćanja)
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lspostavljanje taeuna za obradunsko razdoblje bit 6e najkasnije do 10. dana teku6eg mjeseca za plin
isporuden u prethodnom mjesecu. Dospijece placanja ispostavljenih raduna je 15 dana od dana primitka
raduna.

Za preradunavanje jedinidnih cuena plina za obradunsko razdoblje koristit 6e se srednji tedaj Hrvatske
narodne banke na dan izdavanja raduna od strane Ponuditelja/Prodavatelja.

24,

REZERVACIJA TRANSPORTNIH KAPACITETA I TROSKOVI TRANSPORTA

Ponuditelj ugovara zakup transportnih kapaciteta ulaza u transportni sustav RH. TroSak ulaznog
transporta u RH Naruaitelj pla6a Prodavatelju u mjesednim ratama tijekom cijelog trajanja isporuke plina
sukladno todki 18. iz Obrasca ponude, a obradunavati 6e se posebno jednom mjese6no do 10. dana u
mjesecu koji sluedi mjesecu isporuke s dospijecem 20-og dana u mjesecu.
Naru6itelj kao voditelj bilan6ne skupine ugovara zakup i snosi troskove transportnih kapaciteta izlaza iz
transportnog sustava.

25.

KOMUNIKACIJA S NARUEIELJEM

Sva dodatna pila\a za vrijeme trajanja postupka, Ponuditelj upuiuje na slu2beni
nabava. olina.qozo@oDz-ooskrba. hr. osoba za kontakt je Jadranka Soldo.

Zagreb, 12. travnja 2019. godine

elan Up

-di ktor

L
lgor
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IV. OBRAZAC PONUDE
PODACI O PONUDITELJU
1. Naziv tvrtke:
2. Sjedište tvrtke:
3. OIB:
4. Ovlaštena osoba:
5. Broj poslovnog
računa:
6. Osoba za kontakt:
7. Kontakti (e-mail):
PODACI O NARUČITELJU
8. Naziv tvrtke:

GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.

9. Sjedište tvrtke:

Radnička c. 1., HR-Zagreb

10. OIB:

74364571096

11. Ovlaštena osoba:

Igor Šadura, dipl.ing. i Igor Pirija, dipl.oec.

12. Osoba za kontakt:

Jadranka Soldo

13. Kontakti:

nabava.plina.gpzo@gpz-opskrba.hr

14. Predmet nabave:

Prirodni plin

15. Vrijeme isporuke:

Od 01.10.2019. 06:00 sati do 01.10.2020. 06:00 sati

16. Točke isporuke,
količine i
fleksibilnost:

virtualna točka trgovanja u Republici Hrvatskoj, 1.000.000 MWh, opcija
„flex samostalni“ sa fleksibilnosti na kvartalnoj razini +10%/-10%
Godina
2019/2020

17. Količina i
dinamika
isporuke:

Listopad
Studeni
Prosinac
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Ukupno

Količina prirodnog
plina
(MWh)

61.200
88.000
162.300
178.700
145.000
108.700
53.100
49.400
40.400
38.400
32.400
42.400
1.000.000
14

Dnevne količine
(MWh/dan)

Trošak ulaznog
transporta (kn)

3.100
4.500
6.800
7.300
6.500
4.800
2.700
2.400
1.600
600
200
500

607.700,75
1.113.258,25
1.943.817,00
1.914.333,75
1.642.383,75
1.064.490,00
449.688,75
388.500,00
388.500,00
388.500,00
388.500,00
388.500,00
10.678.172,25
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18. Fiksna cijena
Ponuditelja
prirodnog plina na
virtualnoj točci
trgovanja u
Republici
Hrvatskoj za
opciju „flex
samostalni“ sa
fleksibilnosti na
kvartalnoj razini
+10%/-10%

19. Očitanje,
utvrđivanje,
obračun i plaćanje
isporučenih
količina

20. Rezervacija i
trošak transporta

21. Uvjeti i cijena za
manje preuzete
količine plina od
uvjeta
fleksibilnosti

Jedinična cijena prirodnog plina za cijeli period isporuke je
____________ EUR/MWh
Cijena ponude:_________________________EUR

Slovima

Isporučenim količinama Plina se smatraju količine Plina iz izvještaja operatora
transportnog sustava sukladno važećim Pravilima o organizaciji tržišta plina i
Mrežnim pravilima transportnog sustava na mjestu isporuke virtualnoj točci
trgovanja u Republici Hrvatskoj.
Obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca.
Ispostavljanje računa za obračunsko razdoblje bit će najkasnije do 10. dana
tekućeg mjeseca za plin isporučen u prethodnom mjesecu. Dospijeće plaćanja
ispostavljenih računa je 15 dana od dana primitka računa.
Za preračunavanje jediničnih cijena plina za obračunsko razdoblje koristit će se
srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa od strane
Prodavatelja.
Jedinična cijena plina ne sadrži trošak ulaznog transporta u RH. Ponuditelj
ugovara zakup transportnih kapaciteta ulaza u transportni sustav. Trošak
ulaznog transporta u RH Naručitelj plaća Prodavatelju u mjesečnim ratama
tijekom cijelog trajanja isporuke plina sukladno točki 17. , a obračunavati će se
posebno jednom mjesečno do 10. dana u mjesecu koji slijedi mjesecu isporuke
s dospijećem 20-og dana u mjesecu.
Naručitelj kao voditelj bilančne skupine ugovara zakup i snosi troškove
transportnih kapaciteta izlaza iz transportnog sustava.
U slučaju da Naručitelj preuzme količine manje od minimalno ugovorenih
količina navedenih točki 17. Ponuditelj će osim isporučenih količina plina
Naručitelju obračunati, a Naručitelj će platiti „Naknadu za manje preuzete
količine“ u iznosu 15% ugovorene cijene plina. Prodavatelj nije dužan
isporučivati veće količine od ugovorenih.
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Potpisivanjem ovog Obrasca ponude Ponuditelj izjavljuje i jamči Naručitelju:
-

-

-

-

da zadovoljava sve zakonske uvjete za obavljanje opskrbe plina Naručitelju sukladno
uvjetima iz predmetne Dokumentacije za nadmetanje (posebno uključujući: valjano osnivanje
i registraciju u svim primjenjivim poslovnim registrima i registrima društava, posjedovanje
valjanih dozvola, odobrenja i ugovora s relevantnim regulatornim tijelima u području plina i
energije);
da je u potpunosti pročitao i razumio predmetnu Dokumentaciju za nadmetanje te da
podnošenjem svoje ponude pristaje u cijelosti na primjenu svih uvjeta iz predmetne
dokumentacije za nadmetanje;
da će, ukoliko bude izabran od strane Naručitelja kao najpovoljniji Ponuditelj, potpisati i
ovjeriti Ugovor o prodaji prirodnog plina prema uvjetima i u roku iz predmetne Dokumentacije
za nadmetanje;
da cijene navedene u Obrascu ponude predstavljaju ponuđene cijene u skladu s uvjetima iz
predmetne Dokumentacije za nadmetanje;
da će ponuda važiti do datuma navedenog u točki 14. Dokumentacije za nadmetanje.

U ______________, dana _____________.
Ovlaštena osoba Ponuditelja:
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V. PRILOG 1.

IZJAVA O INTEGRITETU

_________________________________
(naziv tvrtke ponuditelja)

_________________________________
(OIB ponuditelja)

_________________________________
(sjedište ponuditelja)

U svrhu podnošenja ponude i cjelokupne provedbe postupka nabave za kupovinu
prirodnog plina za plinsku godinu 2019/2020 za krajnje kupce kategorije poduzetništvo,
naručitelja Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o., Evidencijski br. IZ - 01/2019 daje se:
IZJAVA O INTEGRITETU
kojom ponuditelj izjavljuje da u ovom postupku nabave:
 jamči za potpunu korektnost u predmetnom postupku,
 jamči za nepostojanje bilo kakve zabranjene prakse u svezi s predmetnim postupkom
nadmetanja, a koja obuhvaća radnje kao što su: korupcija ili prijevara, nuđenje,
davanje ili obećavanje neke neprimjerene prednosti koja može utjecati na postupak
nekog zaposlenika te
 izražava suglasnost s provedbom revizije cijelog predmetnog postupka nabave od
strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i sankcija (ugovorne kazne,
bezuvjetni otkaz ugovora) ako se krše pravila.

U _____________, ________2019. g.

______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

______________________________
(vlastoručni potpis)

Potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika
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PRILOG 2.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

_________________________________
(naziv tvrtke ponuditelja)
_________________________________
(OIB ponuditelja)
_________________________________
(sjedište ponuditelja)

IZJAVA
Kojom ja niže potpisana/ni, izjavljujem da ću, ukoliko gospodarski subjekt kojeg
zastupam bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj u postupku nabave ev.br. IZ – 01
/2019., u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana sklapanja Ugovora, dostaviti jamstvo
za dobro izvršenje ugovora u vidu garancije banke koja će biti „neopoziva“, „bezuvjetna“ i
„na prvi pisani poziv“, sa sukcesivnom naplatom po zahtjevu Naručitelja, u iznosu od
10% ukupne vrijednosti cijene konačne obvezujuće ponude predmeta nabave
(iskazane na pripadajućem obrascu ponude i sa porezom na dodatnu vrijednost,
obračunatom prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke primjenjivom na dan
izdavanja garancije, s rokom važenja od prvog dana isporuke plina do 31.10.2020.
U izračun iznosa jamstva za uredno izvršenje ugovora za predmet nabave, biti će
uključen trošak ulaznog transporta unutar RH.
Ukoliko s Naručiteljem u 3. krugu postupka nabave – pregovaračkom postupku, budu
vođeni razgovori o mogućnosti davanja eventualnog reciprociteta jamstva za dobro
izvršenje Ugovora, kao i o eventualnoj dostavi jamstva za dobro izvršenje ugovora u vidu
zadužnice te o istome bude postignut dogovor, suglasan sam da se Ugovor, prijedlog
kojeg je činio sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje, u svom sadržaju izmijeni u
odnosu na dosadašnji tekst.
U _____________, ________2019. g.
______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

______________________________
(vlastoručni potpis)

Potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika
18

Naručitelj:

Gradska plinara Zagreb - Opskrba

VI . PRIJEDLOG UGOVORA O PRODAJI PRIRODNOG PLINA
Naziv tvrtke, Adresa, Grad, OIB _______________________________________, zastupan po direktoru,
______________________, kao nositelj dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom broj:
_________________, (u daljnjem tekstu : Prodavatelj)
i
Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb, MBS 080654572, OIB
74364571096, zastupan po članu Uprave/direktoru Igoru Šaduri,dipl.ing. i članu Uprave/direktoru Igoru Piriji
dipl. oec. kao nositelju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom broj: 0806545720442/09, (u daljnjem tekstu: Naručitelj).

Prodavatelj i Naručitelj, kada se spominju zajednički, nazivaju se Ugovorne strane. Ugovorne strane sklopile
su dana ___________2019. godine:

UGOVOR O PRODAJI PRIRODNOG PLINA
Br. Ugovora:_____________2019/2020
1.

UVODNE ODREDBE

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem Odluke o odabiru od __.__.2019. (Ur.br.__________ od
____________).
Ovim Ugovorom o prodaji prirodnog plina, broj: __________-2019/2020 (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju
se ugovorni odnosi i ugovorne obveze između Naručitelja i Prodavatelja te potpisom ovog Ugovora
Ugovorne strane potvrđuju da razumiju i da su suglasne sa odredbama Ugovora.
Ugovorne strane su suglasne da će Prodavatelj staviti na raspolaganje, isporučiti na mjestima isporuke i
prodati Naručitelju, a Naručitelj će kupiti, preuzeti na mjestima isporuke od Prodavatelja i platiti prirodni plin
(u daljnjem tekstu: Plin) sukladno odredbama ovog Ugovora.
Ovim Ugovorom utvrđuju se odredbe o:
- uvjetima prodaje Plina
- vremenu i mjestu isporuke Plina
- načinu obračuna i plaćanja isporučenog Plina
- podmirenju troškova nastalih zbog neurednog preuzimanja
- kvaliteti usluge i kvaliteti Plina
- nominaciji
- razlozima prekida, obustave ili ograničenja isporuke Plina od strane Prodavatelja
- ostale odredbe
1.1.

Uvjeti sklapanja Ugovora

Sklapanjem Ugovora Ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju
Odredbe Zakona o energiji, Zakona o tržištu plina, važećih Općih uvjeta opskrbe plinom, Mrežnih pravila
transportnog sustava, Mrežnih pravila distribucijskog sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina,
Metodologije za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja plinskog sustava i svih ostalih zakonskih i
podzakonskih akata koji se odnose na tržište prirodnog plina u RH.
Ukoliko nakon potpisa ovog Ugovora dođe do promjene zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na
bilo koju odredbu ovog Ugovora, isti će se uskladiti s novim zakonskim propisima. Ako zbog promjena
zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za kvalitetu plina, cijenu plina i kalorijsku vrijednost plina dođe do
nastajanja troškova koji bitno utječu na poslovanje jedne od Ugovornih strana Naručitelj i Prodavatelj se
obvezuju da će u dobroj namjeri pokušati prilagoditi uvjete iz ovog Ugovora na način da se zadovolje obje
strane.
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2.

PRAVA I RIZICI

Prodavatelj jamči da ima pravo na ugovoreni plin isporučen Naručitelju te da takav plin neće imati nikakvih
tereta u točki isporuke.
Pravo i rizik za isporučeni plin prenosi se na Naručitelja po isporuci prirodnog plina od strane Prodavatelja na
točki/točkama isporuke gdje se obavlja primopredaja plina.
Tijekom godine u dane kada se mijenja sat i plinski dan ima jedan sat više ili jedan sat manje, Ugovorne
strane se obvezuju prethodno usuglasiti oko planiranja, nominacija i preuzetih količina.
3.

OBVEZE ISPORUKE I PREUZIMANJA

Isporuka plina kupljenog u okviru ovog Ugovora započet će 01.10.2019. g. u 06:00 h.
Naručitelj će preuzeti količinu prirodnog plina predmeta nabave u količini i prema dinamici, na mjestima
isporuke koji su definirani u toč. 16. i 17. Priloga ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Prilog).
Naručitelj svaki dan prednominira količinu plina koju želi da mu Prodavatelj isporuči slijedeći plinski dan.
Prodavatelj je dužan osigurati i isporučiti maksimalnu ugovorenu dnevnu količinu plina (MaxDK) koja ne
može biti veća od ugovorenog dnevnog opterećenja u MWh na dan za pojedini mjesec.
Isporučenim količinama Plina se smatraju količine Plina iz izvještaja operatora transportnog sustava
sukladno važećim Pravilima o organizaciji tržišta plina i Mrežnim pravilima transportnog sustava na mjestu
isporuke, virtualnoj točci trgovanja u Republici Hrvatskoj.
Ugovorne strane mogu iz opravdanih razloga zahtijevati izvanrednu kontrolu mjernih uređaja sukladno
odredbama članak 101. Mrežnih pravila transportnog sustava.
Utvrđivanje isporučenih količina plina po Ugovoru obavlja operator distribucijskog sustava (ODS) te iste
dostavlja Prodavatelju sukladno odredbama Mrežnih pravilima distribucijskog sustava.
4.

NOMINACIJE

Potpisom Ugovora, Prodavatelj dodjeljuje Naručitelju korisničko ime i lozinku kojom se Naručitelj spaja na
korisničko sučelje za nominacije/prednominacije.
4.1.

Tjedne nominacije - prednominacije

Naručitelj će elektroničkim putem svakog četvrtka nominarati/prednominirati Prodavatelju do 10,00 h, za
točke isporuke, količine koje Prodavatelj treba isporučiti za svaki plinski dan za slijedeći tjedan.
Prodavatelj ima pravo odbiti nominaciju i zatražiti novu nominaciju ukoliko Naručitelj nije nominirao za točke
isporuke u ugovorenom omjeru.
Naručitelj ne može nominirati količine plina koje su veće od maksimalno ugovorenih količina.
4.2.

Dnevne nominacije – prednominacije

Nominaciju/prednominacija (dnevnu nominaciju/prednominaciju) korištenja transportnog sustava po ovom
Ugovoru, Naručitelj će dostavljati Prodavatelju na način i prema rokovima iz Ugovornih uvjeta Prodavatelja.
Nominirana dnevna količina plina u kWh za naredni Plinski dan ne smije biti veća od najvećih dnevnih
količina.
Ako za dati plinski dan Prodavatelj ne zaprimi od Naručitelja nominaciju za isporuku, posljednja valjana
tjedna prednominacija će se koristiti za dati plinski dan, u nedostatku takve tjedne
nominacije/prednominacije, dnevne ugovorne količine će se smatrati nominacijom/prednominacije za svaki
plinski dan za dotični tjedan.
Ako se pokaže iz bilo kojeg razloga da Ugovorna strana ne može isporučiti ili preuzeti plin, dužna je o tome
odmah pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu zajedno sa razlozima i činjenici o količini koju
relevantna stranka neće moći isporučiti ili preuzeti.
5.

TRANSPORT PLINA

Ponuditelj ugovara zakup transportnih kapaciteta ulaza u transportni sustav. Troškovi transportnih kapaciteta
ulaza u transportni sustav nisu sastavni dio jedinične cijene plina. Trošak ulaznog transporta u RH Naručitelj
plaća Prodavatelju u mjesečnim ratama tijekom cijelog trajanja isporuke plina sukladno točki 17 iz Priloga, a
obračunavati će se posebno jednom mjesečno do 10. dana u mjesecu koji slijedi mjesecu isporuke s
dospijećem 20-og dana u mjesecu.
Naručitelj kao voditelj bilančne skupine ugovara zakup i snosi troškove transportnih kapaciteta izlaza iz
transportnog sustava.
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Naručitelj kao voditelj bilančne skupine podnosi Operatoru transportnog sustava zahtjev za rezervaciju
kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj razini zasebno za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava.
6.

KVALITETA PLINA I KVALITETA USLUGE

Kvaliteta plina je definirana sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom. Prodavatelj se obvezuje osigurati
standardnu kvalitetu prirodnog plina koju isporučuje Naručitelju.
7.

CIJENA PRIRODNOG PLINA

Cijena prirodnog Plina utvrđena je u točki 18. Priloga je sastavni dio Ugovora.
Cijena prirodnog plina ne sadrži troškove transportnih kapaciteta ulaza u transportni sustav i porez na
dodanu vrijednost.
Jedinična cijena plina ne sadrži trošak ulaznog transporta u RH. Trošak ulaznog transporta u RH za predmet
nabave izračunat je prema važećim tarifnim stavkama za transport plina i izražen u kunama. U slučaju
promjene iznosa tarifnih stavki za transport plina iste će se primijeniti za obračun ulaznog transporta u RH.
Trošak ulaznog transporta u RH Naručitelj plaća Prodavatelju u mjesečnim ratama tijekom cijelog trajanja
isporuke plina sukladno točki 17. Priloga, a obračunavati će se posebno jednom mjesečno do 10. dana u
mjesecu koji slijedi mjesecu isporuke s dospijećem 20-og dana u mjesecu
Cijena prirodnog plina iskazana u EUR/MWh preračunavat će se u kunsku protuvrijednost (kn/MWh) na
način da se jedinična cijena u EUR/MWh pomnoži s srednjim tečajem Hrvatske narodne banke na dan
izdavanja računa od strane Prodavatelja te zaokružuje na 4 (četiri) decimalna mjesta. Dobiveni rezultat se
dijeli sa 1000 i zaokružuje 4 (četiri) decimalnih mjesta i predstavlja jediničnu cijenu plina izraženu u kn/kWh.
8.
8.1.

OBRAČUN, PLAĆANJE, SPORNI RAČUNI I JAMSTVA

Obračun i plaćanje

Prodavatelj će Naručitelju ispostaviti račun, a Naručitelj će iznos računa platiti sukladno odredbama Priloga
ovog Ugovora.
Račun će sadržavati:
- količine koje je Naručitelj preuzeo tijekom perioda isporuke
- jediničnu ugovornu cijenu plina
- ukupnu cijenu za isporučene količine plina
- iznos poreza na dodanu vrijednost
- sve ostale podatke prema zakonskim propisima
Sva plaćanja se vrše u punom iznosu na datum dospijeća plaćanja direktnim bankovnim prijenosom na žiro
račun Prodavatelja definiranog u Prilogu. Račun se smatra podmirenim u trenutku kada se dospjeli iznos
računa nalazi na žiro-računu Prodavatelja.
Ukoliko Naručitelj ne plati Prodavatelju bilo koji iznos koji je dospio na naplatu, Prodavatelj će na taj iznos
obračunati zakonsku zateznu kamatu. Zakonska zatezna kamata se obračunava na dospjeli iznos od dana
dospijeća do dana podmirenja. Zatezna kamata se obračunava na kraju svakog mjeseca isporuke sa
dospijećem plaćanja deset dana od dana izdavanja računa.
Prodavatelj će poslati pisanu obavijest, opomenu, prvoga dana nakon što je istekao rok plaćanja a Naručitelj
nije podmirio svoje obveze.
8.2.

Sporni računi

Ako je bilo koji račun sporan, Naručitelj je dužan bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja u pisanom obliku o
razlogu spornosti a najduže u roku od dva radna dana od primitka spornog računa.
Nakon rješavanja sporne situacije, bilo koji iznos za povrat od Prodavatelja će biti otplaćen od strane
Prodavatelja do desetog dana nakon dogovora. U slučaju da račun sadrži očite pogreške u obračunu,
Naručitelj je dužan platiti samo nesporan iznos.
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Jamstva

8.3.1. Sredstvo osiguranja dobrog ispunjenja ugovora
Prodavatelj je obvezan u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana sklapanja Ugovora, dostaviti jamstvo za dobro
izvršenje Ugovora za predmet nabave u vidu garancije banke koja mora biti „neopoziva“, „bezuvjetna“ i „na prvi
pisani poziv“, sa sukcesivnom naplatom po zahtjevu Naručitelja u iznosu od 10% ukupne vrijednosti cijene konačne
obvezujuće ponude (iskazane na pripadajućem obrascu ponude i sa porezom na dodanu vrijednost, obračunatom
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke primjenjivom na dan izdavanja garancije, s rokom važenja od
prvog dana isporuke plina do 31.10.2020.g.
U izračun iznosa jamstva za uredno izvršenje ugovora za predmet nabave, treba biti uključen trošak ulaznog
transporta unutar RH.
Ukoliko Prodavatelj bilo koji plinski dan, ne uspije isporučiti nominiranu dnevnu količinu iz bilo kojeg razloga osim
više sile ili planiranog održavanja, manjak količina će se klasificirati kao Nedostatne količine.
Naručitelj ima pravo dnevno se naplatiti iz jamstva u iznosu od vrijednosti dnevno nominiranih količina plina koje
Prodavatelj nije isporučio obračunatih u iznosu važeće cijene pozitivne energije uravnoteženja na dan za koji je
Naručitelj nominirao dnevne količine.
Povlačenje sredstava iz garancije banke vršit će se za svaki dan neisporuke Plina od strane Prodavatelja do
visine osiguranih sredstava garancijom banke.
9.
9.1.

NAKNADA ZA NEUREDNO PREUZIMANJE UGOVORNIH KOLIČINA

Manje preuzete količine

U slučaju da Naručitelj preuzme količine manje od minimalno ugovorenih količina navedenih u toč. 17.
Priloga takvo ponašanje će se smatrati povredom osnovnih ugovornih obveza. Za razliku količina između
minimalnih ugovorenih količina (MinUK) i preuzetih količina Prodavatelj će osim isporučenih količina plina
Naručitelju obračunati, a Naručitelj će platiti „Naknadu za manje preuzete količine“ u iznosu 15% ugovorene
cijene plina predmeta nabave propisano u toč. 21. Priloga.
Prodavatelj nije dužan isporučiti Naručitelju količinu plina veću od maksimalne ugovorene količine.
9.2.

Dodatne količine

Naručitelj ima pravo povećati ugovorene količine prirodnog plina u periodu isporuke ukoliko njegove potrebe
porastu, a Prodavatelj ima mogućnost osigurati dodatne količine. Dostavljen zahtjev za povećanje količina
iznad ugovorenih količina iz Priloga ne obvezuje Prodavatelja da iste osigura ili da ih osigura pod istim
uvjetima iz ovog ugovora.
Naručitelj se obvezuje obavijestiti Prodavatelja u pisanom obliku 30 (trideset) dana prije početka mjeseca
isporuke u kojem će količine prirodnog plina biti povećane. Ukoliko Naručitelj i Prodavatelj usuglase isporuku
dodatnih količina, obvezuju se potpisati Dodatak Ugovoru kojim se definiraju svi potrebni uvjeti (količina,
razdoblje isporuke, vrijeme isporuke, zakup transportnih kapaciteta, cijena i drugi komercijalni uvjeti).
10.

RASKID UGOVORA

Ugovor se može opravdano prijevremeno raskinuti zbog neispunjenja ugovornih obveza ako:
- se nad Kupcem ili Prodavateljem pokrene postupak predstečajne nagodbe, stečajni ili likvidacijski
postupak po pravomoćnom rješenju, ili isti postane predmet konačnog rješenja;
- bilo koja od strana prekrši temeljne ugovorne obveze na grub način, posebice ako Naručitelj ne izvrši
svoje obveze plaćanja ili Prodavatelj u kontinuitetu više od 5 dana nije u mogućnosti isporučiti plin, ili
prodavatelj više od 5 puta po jedan dan nije u mogućnosti isporučiti plin.
U slučaju neopravdanog prijevremenog raskida ugovora od strane Naručitelja, Naručitelj snosi troškove
ugovorenog, a ne preuzetog plina, i to za razliku između ugovorene količine i trenutnih preuzetih ugovornih
količina plina. Tako dobiveni iznos ugovorenog, a nepreuzetog plina zaračunati će se Naručitelju prema
ugovorenoj cijeni predmeta nabave.
Prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor ranije kada Naručitelj ne podmiruje novčane obveze ili u slučaju
nepoštivanja održavanja sredstva osiguranja plaćanja.
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Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ranije u slučaju nepoštivanja održavanja sredstva osiguranja urednog
izvršenja ugovornih obveza i nakon što je Prodavatelj obustavio isporuku plina Naručitelju bez razloga
propisanih ovim Ugovorom.
Namjera jedne od ugovornih strana o prijevremenom raskidu ugovora mora biti iskazana isključivo pisanim
putem uz potvrdu druge Ugovorne strane da je obaviještena o navedenoj namjeri.
Ako Prodavatelj ne ispuni bilo koju obvezu iz ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo tražiti ispunjenje ovog
Ugovora ili raskinuti Ugovor.
U slučaju raskida Naručitelj zadržava jamstvo za dobro ispunjenje obveza iz ovog Ugovora i ima pravo na
naknadu štete sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.
Učinci raskida Ugovora nastupaju na snagu sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, a nakon
što Naručitelj dostavi Prodavatelju pisanu obavijest o raskidu ovog Ugovora.
U ostalim slučajevima eventualnog raskida ovog Ugovora, Ugovorna strana koja traži raskid dužna je razloge
istog, pisano obrazložiti drugoj strani najkasnije 30 (trideset) dana prije raskida Ugovora.
11.

SPOROVI

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove rješavati prvenstveno međusobnim
dogovaranjem.
Ukoliko Ugovorne strane ne uspiju riješiti nastali spor ili problem međusobnim dogovaranjem tada je za
rješavanje sporova iz ovoga Ugovora nadležan Trgovački sud u Zagrebu.
12.

TAJNOST PODATAKA

Obveza povjerljivosti odnosi se na poslovne tajne i povjerljive informacije koje Ugovorne strane dobiju na
osnovu njihove suradnje i provedbe ovog Ugovora, a posebice na profesionalna rješenja te znanje i iskustvo.
Ugovorne strane imaju obvezu koristiti dokumente i informacije vezane za ovaj Ugovor isključivo za njegovu
provedbu. Niti jedna od Ugovornih strana nema pravo objaviti ili otkriti trećoj strani bilo koju informaciju bez
pisane suglasnosti druge Ugovorne strane, osim ako takvo što nije zatraženo zakonskim propisom na snazi
ili odlukom suda, nadležnih vlasti ili upravnog tijela. Ugovorne strane su o tome dužne obavijestiti jedna
drugu te toj obavijesti priložiti odnosno rješenje suda, nadležnih vlasti ili upravnog tijela. Ovlaštene i
odgovorne osobe Prodavatelja i Naručitelja te poslovne banke Naručitelja i Prodavatelja se ne smatraju
trećim stranama.
13.

OSTALE ODREDBE

13.1. Odgovornost
Prodavatelj se obvezuje u slučaju neisporuke količina iz Priloga ovog Ugovora, platiti ukupno nastale
troškove Naručitelju na temelju dostavljenih dokumenata koji dokazuju nastale troškove (npr. račun drugog
dobavljača za plin)
Osim u slučaju namjernog prekršaja ili grubog nemara ili običnog nemara u smislu povrede osnovnih
ugovornih obveza, nijedna strana neće snositi odgovornost prema drugoj strani za bilo kakvu štetu.
Odgovornost za blagi nemar, neizravnu štetu i izmaklu korist, isključena je do te mjere u kojoj je takvo
isključenje zakonski prihvatljivo i učinkovito.
Odgovornost u slučaju običnog nemara u smislu povrede osnovnih ugovornih obveza ograničena je na štetu
koja je razumno predvidljiva i uobičajena za isporuke prirodnog plina.
13.2. Promjene pravne regulative
Ako se pravni propisi na kojima se Ugovor temelji promjene, Ugovorne strane su dužne pokrenuti izmjene i
dopune Ugovora u razumnom roku, i po potrebi sudjelovati u tim izmjenama i dopunama.
13.3. Viša sila
U slučajevima više sile, u smislu Zakona o energiji, smatraju se svi događaji i okolnosti koji, da su i mogli
biti predviđeni, ne bi mogli biti spriječeni i na koje se ne može utjecati, umanjiti ih, otkloniti ih ili ukinuti
njihovo djelovanje. To su osobito:
– elementarne nepogode (potres, poplava, udar munje, oluja, suša, djelovanje leda i drugo),
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– epidemije,
– eksplozije koje nisu posljedica nepravilnog i nepažljivog rukovanja i koje se nisu mogle predvidjeti, a
nisu posljedica dotrajalosti materijala i opreme,
– rat, pobuna ili sabotaža,
– kibernetički/internetski napad,
– odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 26. Zakona o energiji, kao i svi drugi događaji i okolnosti za
koje u slučaju dvojbe arbitraža odluči da se radi o višoj sili.
U pogledu isporuke i preuzimanja plina, Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti za neispunjenje,
zakašnjelo ili nepotpuno ispunjenje svojih ugovornih obveza ako je do neispunjenja došlo zbog slučaja više
sile.
U slučaju nastanka više sile, Ugovorna strana kod koje su nastupile takve okolnosti obvezna je odmah,
odnosno u najkraćem mogućem roku, u pisanom obliku izvijestiti drugu stranu o nastupu, odnosno o
prestanku djelovanja. Obavijest mora uključivati prirodu događaja, njegov utjecaj na provedbu Ugovora i,
ukoliko je to moguće, očekivano trajanje neizvršavanja ugovornih obveza.
Ugovorne strane nisu obvezne neisporučene, odnosno nepreuzete količine plina, uslijed izuzetih okolnosti iz
ovog članka, naknadno isporučiti, odnosno preuzeti.
Viša sila koja utječe na jednog ili više glavnih Prodavateljevih dobavljača i/ili na transportni / distribucijski
sustav za isporuku prirodnog plina iz Ugovora smatra se višom silom koja utječe na Prodavatelja.
Nedostatak novca ili druge financijske imovine, izmjene i dopune pravnih propisa ili nedostatak odobrenja,
licenci, prava ili ovlaštenja za izvršenje Ugovora ne smatraju se višom silom, a isto tako niti financijska kriza
ni izvanredne vremenske prilike.
Viša sila ne razrješava odnosnu Ugovornu stranu od obveza plaćanja nastalih prije nastupanja takvog
događaja.
Prodavatelj i Naručitelj imaju pravo odbiti provesti dio ili cijeli Ugovor ako predmetna Ugovorna strana ne
može izvršiti svoje ugovorne obveze radi više sile.
Ugovorna strana čije je izvršenje ugovornih obveza narušeno višom silom mora o tome obavijestiti drugu
Ugovornu stranu u najkraćem mogućem roku koliko god to dopuštaju okolnosti. Nijedna Ugovorna strana
nema pravo na oslobađanje od ugovornih obveza ako zahvaćena Ugovorna strana nije obavijestila drugu
stranu o višoj sili.
Ako je ukupna potrošnja plina veća od ukupne količine plina koju Prodavatelj dobavlja, a mjere štednje
vezane uz potrošnju ne budu dostatne, Naručitelj će se pridržavati mjera ograničenja potrošnje, sukladno
podzakonskim aktima i sukladno Uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom.
14.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj ugovor potpisan je dana ______.2019. godine, a primjenjuje se od 01.10.2019. u 6:00 sati do
01.10.2020. do 6:00 sati.
Sastavni dio ovog Ugovora su Instrumenti osiguranja dobrog ispunjenja ugovora i Prilog.
Ugovor je sklopljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava 2 (dva)
primjerka.
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15. ODGOVORNE OSOBE PO UGOVORU

ODGOVORNE OSOBE PO UGOVORU

PRODAVATELJ

NARUČITELJ

Odgovorna osoba za operativne kontakte
Ime i prezime:
Telefon:
Fax:
Mobitel:
E-mail:
Dostavljanje podataka, računa, upita
Ime i prezime:
Telefon:
Fax:
Mobitel:
E-mail:
Nominacije (24 h)
Ime i prezime:
Telefon:
Fax:
Mobitel:
E-mail:

U Zagrebu, ______.2019. g

Ovlaštena osoba Prodavatelja

Ovlaštena osoba Naručitelja

____________________________

_________________________
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Prilog

PODACI O PRODAVATELJU
1. Naziv tvrtke:
2. Sjedište tvrtke:
3. OIB:
4. Ovlaštena osoba:
5. Broj poslovnog
računa:
6. Osoba za kontakt:
7. Kontakti (e-mail):

PODACI O NARUČITELJU
8. Naziv tvrtke:

GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.

9. Sjedište tvrtke:
10. OIB:
11. Ovlaštena osoba:
12. Osoba za kontakt:
13. Kontakti:
14. Predmet nabave:
15. Vrijeme isporuke:
16. Točke isporuke,
količine i
fleksibilnost:

Radnička c. 1., HR-Zagreb
74364571096
Igor Šadura, dipl.ing. i Igor Pirija, dipl.oec.
Jadranka Soldo
nabava.plina.gpzo@gpz-opskrba.hr
Prirodni plin
Od 01.10.2019. 06:00 sati do 01.10.2020. 06:00 sati
virtualna točka trgovanja u Republici Hrvatskoj, 1.000.000 MWh, opcija
„flex samostalni“ sa fleksibilnosti na kvartalnoj razini +10%/-10%
Godina
2019/2020

17. Količina i dinamika
isporuke:

18. Fiksna cijena
Ponuditelja
prirodnog plina na
virtualnoj točci
trgovanja u
Republici Hrvatskoj
za opciju „flex

Listopad
Studeni
Prosinac
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Ukupno

Količina prirodnog
plina
(MWh)

61.200
88.000
162.300
178.700
145.000
108.700
53.100
49.400
40.400
38.400
32.400
42.400

Dnevne količine
(MWh/dan)

Trošak ulaznog
transporta (kn)

3.100
4.500
6.800
7.300
6.500
4.800
2.700
2.400
1.600
600
200
500

1.000.000

Jedinična cijena prirodnog plina za cijeli period isporuke je
____________ EUR/MWh
Cijena ponude:_________________________EUR
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607.700,75
1.113.258,25
1.943.817,00
1.914.333,75
1.642.383,75
1.064.490,00
449.688,75
388.500,00
388.500,00
388.500,00
388.500,00
388.500,00
10.678.172,25
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samostalni“ sa
fleksibilnosti na
kvartalnoj razini
+10%/-10%

19. Očitanje,
utvrđivanje,
obračun i plaćanje
isporučenih količina

20. Rezervacija i trošak
transporta

21. Uvjeti i cijena za
manje preuzete
količine plina od
uvjeta fleksibilnosti

Slovima

Isporučenim količinama Plina se smatraju količine Plina iz izvještaja
operatora transportnog sustava sukladno važećim Pravilima o
organizaciji tržišta plina i Mrežnim pravilima transportnog sustava na
mjestu isporuke virtualnoj točci trgovanja u Republici Hrvatskoj.
Obračunska razdoblja za predmet nabave su od prvog do posljednjeg
dana kalendarskog mjeseca.
Ispostavljanje računa za obračunsko razdoblje bit će najkasnije do 10.
dana tekućeg mjeseca za plin isporučen u prethodnom mjesecu.
Dospijeće plaćanja ispostavljenih računa je 15 dana od dana primitka
računa.
Za preračunavanje jediničnih cijena plina za obračunsko razdoblje koristit
će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa od
strane Prodavatelja.
Jedinična cijena plina ne sadrži trošak ulaznog transporta u RH.
Ponuditelj ugovara zakup transportnih kapaciteta ulaza u transportni
sustav. Trošak ulaznog transporta u RH Naručitelj plaća Prodavatelju u
mjesečnim ratama tijekom cijelog trajanja isporuke plina sukladno točki
17, a obračunavati će se posebno jednom mjesečno do 10. dana u
mjesecu koji slijedi mjesecu isporuke s dospijećem 20-og dana u
mjesecu.
Naručitelj kao voditelj bilančne skupine ugovara zakup i snosi troškove
transportnih kapaciteta izlaza iz transportnog sustava.
U slučaju da Naručitelj preuzme količine manje od minimalno ugovorenih
količina navedenih točki 17. Ponuditelj će osim isporučenih količina plina
Naručitelju obračunati, a Naručitelj će platiti „Naknadu za manje preuzete
količine“ u iznosu 15% ugovorene cijene plina. Prodavatelj nije dužan
isporučivati veće količine od ugovorenih.

U Zagrebu, ______.2019. g
Ovlaštena osoba Prodavatelja

Ovlaštena osoba Naručitelja

____________________________

_________________________
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VII . PRAVILA ODVIJANJA POSTUPKA NABAVE – KUPOVINE PRIRODNOG PLINA
PRAVILA ODVIJANJA POSTUPKA NABAVE - KUPOVINE
PRIRODNOG PLINA
Sukladno Odluci o početku postupka nabave – kupovine prirodnog plina za plinsku godinu
2019/2020. za krajnje kupce kategorije poduzetništvo, br. 90/2019 od 12.04.2019.g., naručitelj
provodi postupak nabave na način propisan člankom 6. točkom 3. Pravilnika o načinu postupanja
pri nabavi – kupovini prirodnog plina od 14.02.2017.g.
Nabava – kupovina prirodnog plina odvijat će se minimalno u dva, a ovisno o procjeni
naručitelja maksimalno u 3 (tri) kruga, na slijedeći način:
1. KRUG:
- naručitelj će na internetskim stranicama Društva objaviti Poziv za dostavu inicijalnih ponuda
te pripadajuću Dokumentaciju za nadmetanje
- ponuditelji koji u roku za dostavu inicijalnih ponuda, dostave ponudu u skladu sa zahtjevima i
uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje (sposobni ponuditelji) i čije će ponude biti
ocijenjene valjanima imaju pravo sudjelovanja u 2. krugu
2. KRUG:
- samo sposobnim ponuditeljima naručitelj će pisanim putem, na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.) uputiti poziv
za sudjelovanjem u postupku e–nadmetanja, odnosno poziv za dostavom ponuda putem
elektroničke pošte za predmet nabave
- naručitelj će u pozivu za sudjelovanjem u postupku e–nadmetanja, sve ponuditelje čije su
inicijalne ponude ocijenjene valjanima, obavijestiti o njihovim dodijeljenim tajnim korisničkim
imenima za sudjelovanje u e-nadmetanju
Pravila odvijanja e-nadmetanja:
- ponude se dostavljaju putem elektroničke pošte, na e-mail adresu nabava.plina.gpzo@gpzopskrba.hr
- postupak e-nadmetanja, odvijati će se u jednom ili u više krugova, ovisno o zainteresiranosti
pozvanih ponuditelja
- u 1. (prvom) krugu e-nadmetanja, naručitelj će pozvane ponuditelje izvijestiti o početnoj
jediničnoj cijeni izraženoj u EUR/MWh, s oznakom tajnog korisničkog imena najpovoljnijeg
ponuditelja
- minimalan iznos za koji ponuditelji moraju sniziti jediničnu cijenu predmeta nabave u prvom
krugu e-nadmetanja je 0,10 EUR/MWh u odnosu na početnu jediničnu cijenu izraženu u
EUR/MWh koju je Naručitelj propisao u pozivu za sudjelovanjem u e-nadmetanju
- u svakom slijedećem krugu e-nadmetanja, minimalan iznos za koji ponuditelji moraju sniziti
jediničnu cijenu je također 0,10 EUR/MWh, u odnosu na najnižu jediničnu cijenu ponuđenu
u prethodnom krugu e-nadmetanja, a koju je naručitelj u idućem krugu e-nadmetanja
označio kako početnu jediničnu cijenu
- ponuditelj koji u prvom krugu e-nadmetanja odnosno u svakom slijedećem krugu enadmetanja ne postupi na način kako je to gore opisano, odnosne ne snizi jediničnu cijenu
minimalno u iznosu koji je odredio naručitelj neće biti pozvan u slijedeći krug enadmetanja
- naručitelj će za prvi i svaki slijedeći krug e-nadmetanja, pozvane ponuditelje izvijestiti o
vremenu dostavljanja ponuda, koje u pravilu neće biti kraće od 15 (petnaest) minuta.
Ukoliko sve ponude budu zaprimljene prije isteka spomenutog roka, naručitelj zadržava
pravo pokrenuti slijedeći krug e-nadmetanja prije no što protekne rok od 15 (petnaest)
minuta.
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- ponuditelj koji u roku za dostavu ponuda ne dostavi svoju ponudu, neće biti pozvan u
slijedeći krug e-nadmetanja
- u svakom krugu e-nadmetanja ponuditelj do isteka roka za podnošenje e-ponuda može
dostaviti jednu ili više ponuda za predmet nabave. U slučaju da u istom krugu enadmetanja ponuditelj dostavi više ponuda, važećom će se smatrati posljednja dostavljena
ponuda u tom krugu e-nadmetanja
- ponuditelj koji je u prethodnom krugu e-nadmetanja ponudio jediničnu cijenu koju je
naručitelj u idućem krugu e-nadmetanja označio kao početnu jediničnu cijenu ,
ukoliko ostaje pri svojoj ponudi, obvezan je dostaviti je i u tom slijedećem krugu enadmetanja, odnosno potvrditi identičnu ponudu. Dakle, ponuditelj neće biti pozvan u
slijedeći krug e-nadmetanja ukoliko ne dostavi svoju ponudu bez obzira na to snižava li
ponuđenu jediničnu cijenu u odnosu na onu ponuđenu u prethodnom krugu e-nadmetanja
ili ne, a koja se može podudarati s jediničnom cijenom koju je naručitelj naveo kao početnu
jediničnu cijenu u idućem krugu e-nadmetanja, odnosno ne potvrdi ponudu u krugu enadmetanja u kojem je dobio poziv
- postupak e-nadmetanja završava u trenutku kada svi ponuditelji prestanu snižavati
prethodno ponuđenu jediničnu cijenu u propisanom iznosu
- nakon završetka postupka e-nadmetanja, naručitelj može donijeti Odluku da će svim
ponuditeljima koji su dostavili valjane ponude u zadnjem krugu e-nadmetanja, a prema
procjeni naručitelja i drugim ponuditeljima, sudionicima e-nadmetanja, uputiti Poziv za
sudjelovanjem u pregovaračkom postupku nabave
1. krug e-nadmetanja:
- naručitelj će sve sposobne ponuditelje koji dostave zadovoljavajuće inicijalne ponude,
elektroničkim putem obavijestiti o terminu početka postupka e-nadmetanja najmanje 1
(jedan) radni dan prije početka e-nadmetanja
- početna jedinična cijena za predmet nabave iznosi ___________ EUR/MWh
- iznos dostavljene ponuđene jedinične cijene za predmet nabave svakog ponuditelja mora biti
snižen u odnosu na početnu jediničnu cijenu za najmanje 0,10 EUR/MWh
- ponuditelj koji u prvom krugu e-nadmetanja ne snizi jediničnu cijenu svoje ponude za 0,10
EUR/MWh u odnosu na početnu jediničnu cijenu, izraženu u EUR/MWh koju je naručitelj
propisao u pozivu za sudjelovanjem u e-nadmetanju, neće biti pozvan u slijedeći krug enadmetanja
- ponuditelj koji je u inicijalnoj ponudi ponudio jediničnu cijenu koju je naručitelj u prvom
krugu e-nadmetanja označio kao početnu jediničnu cijenu predmeta nabave, ukoliko
ostaje pri svojoj ponudi, obvezan je dostaviti je i u prvom krugu e-nadmetanja, odnosno
potvrditi svoju ponudu. Dakle, ponuditelj neće biti pozvan u slijedeći krug e-nadmetanja
ukoliko svoju ponudu ne dostavi, bez obzira na to snižava li ponuđenu jediničnu cijenu u
odnosu na onu ponuđenu u inicijalnoj ponudi ili ne, a koja se može podudarati s
jediničnom cijenom koju je naručitelj naveo kao početnu jediničnu cijenu za predmet
nabave
2. i svaki slijedeći krug e-nadmetanja:
- naručitelj će ponuditeljima koji su dostavili ponudu u prethodnom krugu e-nadmetanja
dostaviti podatak o najnižoj ponuđenoj jediničnoj cijeni u prethodnom krugu uz navođenje
tajnog korisničkog imena onog ponuditelja koji je tu najnižu cijenu ponudio
- ponude će se dostavljati u vremenu koje će se definirati u najavi za svaki slijedeći krug enadmetanja
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- po potrebi nadmetanje se nastavlja u daljnje krugove pod istim uvjetima, osim roka u kojem
su ponuditelji obvezni dostaviti svoju ponudu, o čemu će naručitelj ponuditelje pravodobno
obavijestiti prije početka svakog slijedećeg kruga e-nadmetanja
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najpovoljnija jedinična cijena plina za cjelokupni
predmet nabave.
Ukoliko u bilo kojem krugu e-nadmetanja dva ili više ponuditelja dostave identičnu
jediničnu cijenu ponude, smatrat će se da je najnižu cijenu ponude predmeta nabave
dostavio ponuditelj čija je ponuda u tom krugu e-nadmetanja dostavljena ranije.

Ponuđena
jedinična
cijena

(EUR/MWh)

 ponuditelj upisuje ponuđenu jediničnu cijenu u prazno polje tablice
 jedinična cijena mora sadržavati vrijednosti propisane u Dokumentaciji za nadmetanje
 prije početka e-nadmetanja Ponuditelj će putem elektroničke pošte primiti tablicu za upis
ponuđene jedinične cijene u xls formatu
3. KRUG - poziv za sudjelovanjem u pregovaračkom postupku nabave
Nakon završetka postupka e-nadmetanja, naručitelj može donijeti Odluku da će svim ponuditeljima
koji su dostavili valjane ponude u zadnjem krugu e-nadmetanja, a prema procjeni naručitelja i
drugim ponuditeljima, sudionicima e-nadmetanja, uputiti Poziv za sudjelovanjem u
pregovaračkom postupku nabave.
Naručitelj će o odluci o tome da li će nakon završetka postupka e-nadmetanja provoditi
pregovarački postupak nabave izvijestiti ponuditelje koje će pozvati u pregovarački postupak
nabave.
Postupak pregovaranja može se odvijati u jednoj ili više faza.
Po završetku posljednje faze pregovaranja, od najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom
postupku nabave, naručitelj će zatražiti da u roku od 2 radna (dva) dana, u zatvorenoj omotnici
dostavi konačnu, obvezujuću ponudu, u obliku potpisanog obrasca ponude.
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