
Molimo ispuniti Primjer / Komentar

Ponuditelj:

CIJENA

Cjenovni proizvod: npr. plinska formula s opcijom fiksiranja cijene ili fiksna cijena

Iznos (u slučaju fiksne cijene):

Formula (u slučaju plinske formule):
npr. CEGHIX aritmetički prosjek + X 

(X = dodatak na cijenu (Spread, Premija))

Iznos dodatka na cijenu (X): Ako nije naveden u prethodnoj točci

Tečaj za konverziju valute: Npr. srednji tečaj HNB na dan izdavanja računa

Trošak transporta plina (u cijeni ili posebno): Npr. iskazuje se posebno

Iznos troškova transporta za zadani profil (ako se iskazuje 

posebno):

Dodatak na cijenu ako je rok plaćanja 60 dana (umjesto 30 

dana):

Popust na cijenu ako je rok plaćanja 15 dana (umjesto 30 

dana):

U slučaju plinske formule s opcijom fiksiranja cijene:

- Moguća razdoblja (unutar profila) za koja je moguće fiksirati 

cijenu:
npr. mjesec, kvartal, sezona, godina

- Fiksiranje: u blokovima (MW) ili kao postotak od profila (%)?

npr. fiksiranje u blokovima (minimalni blok npr. 1 MW) ili 

npr. fiksiranje kao postotak od profila  npr. % od ugovorenih mjesečnih 

količina u traženom promatranom razdoblju

- Broj mogućih zahtjeva za fiksiranjem cijene za vrijeme 

ugovornog razdoblja:
npr. 20 

- Minimalna veličina bloka ili minimalni postotak od profila za 

fiksiranje (ovisno o ponuđenoj opciji):

npr. 1 MW (ako se radi o blokovima) ili 

npr. 20% od ugovorene mjesečne količine (ako se radi o postotku od profila)

- Ponude za fiksiranje:

Npr. ponuda temeljena na publikaciji (CEGH, TTF), ili npr. ponuda prodavača 

(OTC), ili

oboje (specificirati detalje)

- Rok za dostavu zahtjeva za fiksiranje:
Npr. za fiksiranje po Settlement cijeni važećoj na dan 

D-1 poslati zahtjev do 10 sati u danu D

- Krajnji rok za fiksiranje: npr. 3 dana prije početka razdoblja isporuke na koje se zahtjev odnosi

- Opcija otkupa ili de-fiksiranja:

npr. DA/NE (ako DA molimo specificirati npr. nepreuzete količine u 

promatranom mjesecu bit će otkupljene po formuli: CEGHIX aritmetički 

prosjek - X (navesti iznos "X")

- Navesti (za informaciju) cijenu na dan ponude ako bi 

cjelopkupni profil bio fiksiran odjednom (u jednoj tranši):

OSTALO

Fleksibilnost preuzimanja (dozvoljena odstupanja):  +/-10%                                                                               npr. mjesečna, kvartalna, godišnja i visina/raspon 

Ugovorna kazna za manje preuzete količine: Cijena za manje preuzete količine (od količina dozvoljenih odstupanjem)

Ugovorna kazna za više preuzete količine: Cijena za više preuzete količine (od količina dozvoljenih odstupanjem)

Nominacije (dnevne, tjedne, nema obaveze nominacije):
npr. obaveza dostave nominacije do 10 sati, u protivnom se uzima zadnja 

dostupna nominacija)

Obračun i naplata energije uravnoteženja: Trošak energije uravnoteženja uračunat je u cijenu plina

Prihvaća li Ponuditelj  zahtjeve Naručitelja u vezi uvjeta 

plaćanja (ako ne, potrebno navesti uvjete Ponuditelja)?

DA/NE (ako NE, potrebno navesti uvjete Ponuditelja - plin/transport - 

obračunsko razdoblje, rokovi plaćanja)

Prihvaća li Ponuditelj zahtjeve Naručitelja u vezi jamstva za 

uredno izvršenje ugovora (ako ne, potrebno navesti prijedlog 

Ponuditelja)?

DA/NE (ako NE, potrebno navesti prijedlog Ponuditelja)

Ponuditelj prihvaća i ostale Ugovorne uvjete navedene u 

prilogu ovog upitnika:
DA/NE (ako NE, potrebno navesti prijedlog Ponuditelja)

Zahtjevi Ponuditelja u vezi sredstava osiguranja plaćanja:

Ostali uvjeti isporuke: Ostali uvjeti isporuke od strane Ponuditelja (ako postoje)

Ostalo: Ostale prednosti koje povećavaju konkurentnost ponude Ponuditelja

Komentar: Komentari Ponuditelja (ako postoje)

Prijedlog ugovora Molimo priložiti prijedlog ugovora i opće uvjete opskrbe. 


