
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: Uo-osln-dld
Urbroj: śl-oĄ-Ą8-Ąo
Zagreb, 27. srpnja 20 1 8.

Na temelju članka 60. stavka 9. i članka l14. stavka l., a u vezi s člankom 6l. i člankom62.
Zakona o trŽištu plina (,,Narodne novine", broj l8/l8), Hrvatska energetska regulatoma agencija
jena2l. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. srpnja2018. donijela

ODLUKU
o određĺvanju zajamčenog opskrbljĺvača plĺnom

za razdoblje od 1. lĺstopada 2018. do 30. rujna 202l.

Za zajaměenog opskrbljivača plinom u Republici Hrvatskoj , zarazdoblje od l. listopada 2018.
do 30. rujna 202l., određuje se energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-
OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskľbu plinom, Radnička cesta l,
Zagreb.

Zajamčeni opskrbljivač plinom iz točke l. izreke ove odluke duŽan je, najkasnije do 20.
kolovoza 2018., Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostaviti na suglasnost uvjete
ugovora o zajaměenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca.

ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.

obľazloženje

Postupak provedbe javnog natječaja i kriteriji na kojima Hrvatska energetska regulatoma agencija
(u daljnjem tekstu: HERA) temelji odabiľ zajamčenog opskrbljivača plinom propisani su
odredbama članka 6l. i članka 62. Zakona o tržištu plina (,,Naľodne novine", broj l8/l8) (u
daljnjem tekstu: Zakon).

Prema odredbi članka 60. stavka 3. Zakona, zajamč,eni opskrbljivač plinom određuje se na
razdoblje od tri plinske godine, u kojem razdoblju će opskrbljivati plinom krajnjeg kupca
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priključenog na distribucijski sustav koji je ostao bez opskrbljivača plinom u slučajevima
propisanim člankom ó0. stavkom l. Zakona.

odredbom članka ó0. stavka 9. Zakona propisano je da HERA odlukom određuje zajamčenog
opskrbljivača na temelju javnog natječaja.

Sukladno članku 6l. stavku 5.Zakona, u slučaju da se najavni natječaj odazove više odjednog
ponuditelja, HERA provodi rangiranje na temelju kriterija iz članka 62.Zakonatezazajamčenog
op skrblj i vač a određuj e naj vi še ran gi ľano g ponuditelj a.

Nadalje, sukladno članku l14' stavku l.Zakona, HERA je duŽna, u roku od šest mjeseci od
stupanja na snagu Zakona, provesti javni natječaj i odabrati zajamč,enog opskrbljivača plinom za
potrebe krajnjih kupaca iz članka 60. stavka l. Zakona.

Na temelju prethodno navedenih odredbi Zakona, HERA je 13. srpnja 2018. donijela Odluku o
pokľetanju postupka za odľeđivanje zajamčenog opskrbljivača plinom te je u razdoblju od l3.
srpnja 20l8. do 23. srpnja 20l8. provela javni natječ,aj za odabir zajamčenog opskrbljivaěa za
razdoblje od l. listopada 2018. do 30. rujna 202l. obavijest o otvaranju javnog natječ,aja za
određivanje zajamčenog opskrbljivača plinom objavljena je l3. srpnja 20l8. na mreŽnoj stranici
HERA-e te 18. srpnja 2018. u,,Narodnim novinama'., broj 64118.

Do tľenutka zatvaranja javnog natječaja, HERA je zapnmila dvije ponude s dokumentacijom
propisanom javnim natječajem, i to od sljedećih ponuditelja:

- GRADSKA PLINARA ZAGREB-)PSKRBA drušno s ograníčenom odgovornošću za opskrbu
plínom, Radnička cesta I, Zagreb (u daljnjem telatu: GRADSKA PLINARA ZAGREB -

OPSKRBA d.o.o.),
- TERM)PLIN dioničko drušno, Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin (u daljnjem telĺstu:

TERMOPLTN d.d.).

Na javnom otvaranju ponuda, odrŽanom u prostoru HERA-e 23. srpnja 20l8., prisustvovali su
predstavnici HERA_e i ovlašteni predstavnici oba ponuditelja, te je sastavljen Zapisnik o
otvaranju ponuda, klasa: 310-03/18-04104, urbroj: 371-04-18-7, od 23. srpnja 2018.

Također je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, klasa: 3l0-03/l8-04/04, urbroj: 37l-
04-18-8, od25. srpnja 2018.

U cilju donošenja odluke o određivanju zajamčenog opskrbljivaěa plinom, HERA je izvršila
pregled i ocjenu zapńmljenih ponuda na način da je izvršila provjeru dostavljene dokumentacije
te je pńmijenila osnove za isključenja i kritenje za odabir prethodno objavljene u sklopu
dokumentacije zajavni natječaj za odabir zajamčenog opskrbljivača.

Nakon izvršene provjere dostavljenih ponuda, utvrđeno je da su oba ponuditelja, odnosno:

- GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.,
- TERMOPLIN d.d,,

dostavila svu dokumentaciju odľeđenu javnim natječajem, a koja zadovoljava Íbrmom i
sadrŽajem.

Nadalje, HERA je za oba ponuditelja izvršila provjeru u dijelu osnove za isključenja, a na temelju
čega je utvľdila da oba ponuditelja nemaju osnove za isključenja, što znač,i da su kvalificirani za
daljnju analizu, odnosno za bodovanje i rangiranje prema osnovnom i dodatnom kriteńju.
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Pńmjenom osnovnog kriteńja provedeno je bodovanje oba ponuditelja, pri čemu je svaki od
ponuditelja ostvario 400 bodova.

S obzirom da je primjena osnovnog kriteńja rezultirala istim brojem bodova za oba ponuditelja,
pńmijenjen je i dodatni kriterij.

Kao rezultat primjene osnovnog i dodatnog kńterija, kako je pľethodno navedeno, ponuditelji su
rangirani kako slijedi:

l. GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.,
2. TERMOPLIN d.d.

S obzirom na rezultate rangiľanja, a na temelju odredbe članka 6l. stavka 5. Zakona, odlučeno je
kao u točki 1. izreke ove odluke.

odredbom ělanka 5. stavka 3. općih uvjeta opskrbe plinom (,,Narodne novine", broj 50/l8)
propisano je da je zajamčeni opskrbljivač duŽan za uvjete ugovora o zajamč,enoj opskĺbi plinom
kľajnjeg kupca ishoditi suglasnost HERA-e, te ih javno objaviti na svojoj mrežnoj stranici. S tim
uvezi, odabrani zajamč,eni opskrbljivač plinom iz točke l. izreke ove odluke duŽan je najkasnije
do 20. kolovoza 20l8. HERA-i dostaviti na suglasnost uvjete ugovora o zajamč,enoj opskrbi
plinom krajnjeg kupca. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 2. izreke ove odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (,,Narodne novine", broj
l20/l2) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju
javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stľanici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke
ove Odluke.
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Ęrekovĺć, dipl. ing.

Uputa o pravnom lĺjeku:
ova odluka je izvršna.

Pľotiv ove odluke nije dopuštenažalba, ali se moŽe pokrenuti upravni spor tuŽbom kod Upravnog
suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
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