POGODBA O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA
ZA GOSPODINJSKE ODJEMALCE IN MALE POSLOVNE ODJEMALCE
sklenjena med:
PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o., (skrajšana firma: Plinarna Maribor d.o.o.), Plinarniška ulica 9, 2000
MARIBOR , ID za DDV: SI12048852, matična številka: 5034477, ki jo zastopa ____________________ (v nadaljevanju dobavitelj) in
Ime in priimek/Firma:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
ID za DDV oz. DŠ:
Telefon:
E-pošta:
(v nadaljevanju odjemalec)
1. člen (predmet)
Predmet odprte pogodbe o dobavi zemeljskega plina je prodaja in nakup zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za naslednja odjemna mesta:
Naslov odjemnega mesta

Številka odjemnega mesta

Predvidena letna poraba plina v Sm³ *

*…Predvidena letna poraba plina v Sm³ se lahko določi glede na primerljiv objekt ali projektantsko določeno porabo. V primeru skupnega odjmenega mesta s posameznimi pogodbami
o dobavi, se le ta obravnavajo v skladu s Splošnimi pogodbenimi pogoji dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja (v nadaljevanju Splošni pogodbeni pogoji).
Odjem zemeljskega plina iz te pogodbe se nanaša na odjemno mesto za količine, določene v tej pogodbi, za čas trajanja pogodbe.
Dobavitelj ponuja odjemalcu druge vrste storitev; podatki o obsegu in kakovost le-teh so dostopni na sedežu dobavitelja in na njegovi spletni strani www.plinarna-maribor.si
2. člen (splošni pogodbeni pogoji)
Dobavitelj se zavezuje dobaviti oziroma izvesti, odjemalec pa prevzeti in plačati dobavljeno količino zemeljskega plina oziroma dodatno naročeno storitev, vse pod pogoji in na način,
določen s to pogodbo in vsakokrat veljavnimi splošnimi pogodbenimi pogoji, ki so objavljeni na uradni spletni strani dobavitelja. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe; s podpisom
le-te odjemalec potrjuje, da je bil pred sklenitvijo pogodbe z njimi seznanjen.
Odjemalec je na podlagi veljavnega Energetskega zakona zaščiten odjemalec, o čemer dobavitelj obvesti operaterja distribucijskega sistema.
Pogodba o dobavi se sklepa v pisni obliki.

3. člen (sklenitev pogodbe)

4. člen (cena in plačilni pogoji)
Cene za dobavljen zemeljski plin in dodatne storitve se določijo na osnovi vsakič veljavnega in potrjenega cenika, dostopnega na sedežu družbe in uradni spletni strani Plinarne Maribor
d.o.o. Dobavitelj odjemalca obvešča tudi o vseh spremembah cen zemeljskega plina v skladu z veljavno Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom.
Odjemalec bo obveznosti do dobavitelja poravnaval v skladu s Splošnimi pogodbenimi pogoji.
5. člen (obračun)
Obračun količin dobavljenega zemeljskega plina dobavitelj izvede na predpisan način in na podlagi podatkov operaterja distribucijskega sistema (ODS). Odjemalec s podpisom pogodbe
pooblašča dobavitelja za obračunavanje stroškov ODS na skupnem računu, vključno z vsemi zakonsko predpisanimi dajatvami.
6. člen (kakovost)
Dobavitelj zagotavlja zanesljivost dobave zemeljskega plina odjemalcu v skladu z določili vsakokrat veljavnega Energetskega zakona in drugih veljavnih predpisov in standardov na
področju zanesljive oskrbe s plinom.
V primeru krištev zgoraj definiranih določil o kakovosti, ki so nastale iz razlogov na strani dobavitelja, je le-ta dolžan odjemalcu na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo. Višino
nadomestila, način in rok povračila določita odjemalec in dobavitelj sporazumno. Pri tem upoštevata sorazmernost glede višine škode, teže kršitve in obseg odgovornosti dobavitelja.
7. člen (veljavnost in trajanje pogodbe)
Ta pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank in velja za nedoločen čas, izvedba prične z dnevom dobave. V primeru sklenitve s konkludentnim dejanjem je šteti, da
je pogodba stopila v veljavo z dnem začetka dejanske porabe zemeljskega plina.
Odjemalec lahko pisno odpove oz. odstopi od pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi. Odstop od pogobe, ki učinkuje najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe, je brezplačen; sicer
odjemalec nosi posledice/stroške v skladu z veljavnimi predpisi.
8. člen (pooblastilo)
Odjemalec s podpisom pogodbe pooblašča dobavitelja za izvedbo postopka prijave ali morebitne zamenjave dobavitelja in v njegovem imenu odpove pogodbo o dobavi zemeljskega
plina pri obstoječem dobavitelju ter pridobi vse potrebne podatke o merilnem mestu pri za to pristojnem ODS. Zamenjava dobavitelja je za odjemalca brezplačna.
9. člen (obdelava in varstvo podatkov)
Odjemalec s podpisom pogodbe soglaša, da dobavitelj za potrebe neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o odjemalcu in jih je pridobil ob
njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije.. Odjemalec lahko kadarkoli pisno prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v
ponudbi in poslovanju dobavitelja in njegovih povezanih družb. Dobavitelj se zavezuje, da bo osebne podatke odjemalca varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. člen (pritožbeni postopek)
Dobavitelj na podlagi 172. člena Energetskega zakona odjemalcu zagotavlja pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb po postopku in na način, kot je objavljen
na spletni strani in na sedežu dobavitelja.
11. člen (končna določila)
Za vse, kar ni definirano v tej pogodbi, veljajo določila vsakokrat veljavnih Splošnih pogodbenih pogojev in veljavne zakonodaje.
Ta pogodba je napisana v dveh izvodih z veljavnostjo izvirnika, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.
V MARIBOR, dne ___________

V ________________, dne ___________

Dobavitelj:
PLINARNA MARIBOR d.o.o.

Odjemalec:

