Kúpna zmluva č. Z201642994_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Veľké Dvorníky

Sídlo:

Hlavná 190/16, 92901 Veľké Dvorníky, Slovenská republika

IČO:

00305375

DIČ:

2021129957

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK0402000000000018522122

Tel:

0918668758

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35815256

DIČ:

2020259802

IČ DPH:

SK2020259802

Číslo účtu:
Tel:

+421907843532

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka zemného plynu

Kľúčové slová:

dodávka zemného plynu, preprava ZP, distribúcia ZP, služby obchodníka

CPV:

09123000-7 - Zemný plyn; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:
2.2

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite
garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
odberateľa v trvaní 12 mesiacov.
• Dodávka zemného plynu na vykurovanie, ohrev a varenie.
• Úspešný dodávateľ zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení odberného miesta.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

Celková predpokladaná ročná spotreba za všetkých 3 odberných miest MWh
spolu:
Predpokladaná spotreba zemného plynu na 12 mesiacov – v tarife M2
MWh

153,00

Predpokladaná spotreba zemného plynu na 12 mesiacov – v tarife M3

MWh

25,00

Predpokladaná spotreba zemného plynu na 12 mesiacov – v tarife M7

MWh

110,00

Tolerancia odberu zemného plynu za vyhodnocovacie obdobie

%

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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18,00

70

120

Odberné miesto č. 1515; Obecný úrad; POD
kód:SKSPPDIS000210201715; M7
Odberné miesto č. 1507; Materská škola; POD
kód:SKSPPDIS000210201711; M3
Odberné miesto č. 1513; Kostol; POD kód:SKSPPDIS000210201714;
M2
Zmluvné obdobie

110,00 MWh

Celková cena zemného plynu pozostáva z:

ceny za služby obchodníka

Celková cena zemného plynu pozostáva z:

ceny za služby súvisiace s distribúciou

Celková cena zemného plynu pozostáva z:

ceny za služby súvisiace s prepravou

Celková cena zemného plynu pozostáva z:

spotrebnej dane, DPH, poplatkov, ostatných služieb

2.4

25,00 MWh
18,00 MWh
01.01.2017 – 31.12.2017

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia
2. Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky zemného plynu do odmerného miesta objednávateľa, vrátane distribúcie a
prepravy aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Pokračovanie: zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania právnych predpisov.
(porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok)
3. Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberných miest (OM) objednávateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je
pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom DS,
za dodržania právnych predpisov.
4. Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho odberných miestach. (porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie
zmluv. podmienok)
5. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou zemného plynu a
poskytovanými distribučnými službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a rozhodnutiami
ÚRSO.
6. Skutočná spotreba zemného plynu môže byť v rozsahu 70 % – 120 % z predpokladanej spotreby zemného plynu za
zmluvné/vyhodnocovacie obdobie.
7. Dodávateľ nebude odberateľa sankcionovať za prekročenie ročného množstva do výšky nad 20 % predpokladaného množstva a
za neodobrané ročné množstvo zemného plynu do 30 % pod predpokladané množstvo zemného plynu.
8. Cena musí obsahovať všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou,
ceny za služby súvisiace s prepravou, spotrebnej dane, DPH a poplatkov za odberné miesta. (porušenie tejto povinnosti sa považuje
za podstatné porušenie zmluv. podmienok)
9. Ponúknutá cena je platná za celé predpokladané množstvo odberu zemného plynu vrátane DPH.
10. Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán, formou písomného dodatku, a to v
prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí URSO.
11. Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca.
12. Faktúry budú vystavené a doručené do miesta sídla odberateľa v písomnej forme.
13. Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku, splatnosť faktúr je 30 dní.
14. Fakturačné podmienky pre odberné miesta - druh tarify M2, M3, M7:
14.1 Objednávateľ bude mesačne uhrádzať zálohové platby - preddavky na základe platobného kalendára, vypracovaného
dodávateľom v rovnomernej výške stanovenej z predpokladanej ročnej platby za dodávku plynu v týchto tarifách, počas príslušného
roka.
14.2 Po skončení vyhodnocovacieho obdobia dodávateľ zašle objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru za dodávku zemného plynu k
31.12 tzn. k 31.12.2017.
15. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú- od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Názov

Upresnenie

Dodávateľ predloží do 5
pracovných dní od uzatvorenia
zmluvy, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy:
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1. Doklad o povolení Úradu pre Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
reguláciu sieťových odvetví
(URSO) na podnikanie v
energetike podľa zákona č.
251/2012 Z.z. v rozsahu
predmetu zákazky, prípadne
doklad, že pôsobí na
slovenskom trhu s platnou
licenciou na dodávku zemného
plynu.
2. Platnú zmluvu na rok 2017
uzatvorenú s príslušným
prevádzkovateľom distribučnej
siete, prípadne čestné
vyhlásenie, ktorým potvrdí, že
začal rokovanie o uzatvorení
zmluvy na rok 2017 s
prevádzkovateľom distribučnej
siete, o prístupe do distribučnej
siete, o distribúcii plynu a
poskytovaní
Pokračovanie: podporných
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
služieb v plynárstve.
3. Vlastný návrh na plnenie
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
predmetu zmluvy, v ktorom
bude uvedená podrobná
štruktúra ceny - podrobný
spôsob výpočtu zmluvnej ceny
a podrobnú špecifikáciu
všetkých nákladových položiek,
zvlášť pre druh tarify M2, M3 a
M7.
2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Dunajská Streda

Obec:

Veľké Dvorníky

Ulica a číslo:

190

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.2017 00:00:00 - 01.01.2018 00:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

MWh

Požadované množstvo: 153,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 287,68 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 545,21 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.12.2016 11:12:01
Objednávateľ:
Obec Veľké Dvorníky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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