
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201621487_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Centrum sociálnych služieb AMETYST

117, 09401 Tovarné, Slovenská republika

00696374

2020635485

SK5981800000007000511523

0574495234

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2020259802

2020259802

35815256

Mlynské nivy   44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

+421907843532

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

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

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

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

Názov: Dodávka zemného plynu

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

Tovar; SlužbaDruh/y:

27. Ostatné službyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

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

•

Predmetom zákazky je dodanie predpokladaného množstva zemného plynu do štyroch odberných miest verejného
obstarávateľa. Jedno odberné miesto je v kategórii vykurovacieho charakteru so ZM nad 633 MWh a tri v kategórii
maloodberu. Dodávkou zemného plynu verejný obstarávateľ bude zabezpečovať vykurovanie priestorov v 4 budovách,
ohrev teplej vody a bude využívať dodávku aj na varenie.

•

Úspešný dodávateľ zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľom pri odpojení a zapojení odberného miesta.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1210000kWh1. Odberné miesto - strednoodber: Predpokladaný ročný odber/spotreba
zemného plynu pre POD: SKSPPDIS001130021103, za zmluvné
obdobie 12 mesiacov (ZM)

1000m³Denné maximálne množstvo

18%Podiel zo ZM pre mesiac január
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19%Podiel zo ZM pre mesiac február

12%Podiel zo ZM pre mesiac marec

6%Podiel zo ZM pre mesiac apríl

3%Podiel zo ZM pre mesiac máj

2%Podiel zo ZM pre mesiac jún

2%Podiel zo ZM pre mesiac júl

2%Podiel zo ZM pre mesiac august

3%Podiel zo ZM pre mesiac september

6%Podiel zo ZM pre mesiac október

10%Podiel zo ZM pre mesiac november

17%Podiel zo ZM pre mesiac december

75000kWH2. Odberné miesto: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného
plynu pre POD: SKSPPDIS001110950522, za zmluvné obdobie 12
mesiacov (ZM)

M4distribučná
sadzba

Tarifa pre 2. Odberné miesto

73000kWh3. Odberné miesto: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného
plynu pre POD: SKSPPDIS010910011525, za zmluvné obdobie 12
mesiacov (ZM)

M4distribučná
sadzba

Tarifa pre 3. Odberné miesto

69500kWh4. Odberné miesto: Predpokladaný ročný odber/spotreba zemného
plynu pre POD: SKSPPDIS010910011524, za zmluvné obdobie 12
mesiacov (ZM)

M4distribučná
sadzba

Tarifa pre 4. Odberné miesto

1427500kWhCelkové predpokladané množstvo plynu za zmluvné obdobie za všetky
OM spolu:

80%Tolerancia odberu plynu vyhodnocovací rok - minimálna hodnota

120%Tolerancia odberu plynu vyhodnocovací rok -maximálna hodnota

01.01.2017
od 00:00 hod.

dátumVyhodnocovací rok - začiatok

31.12.2017
do 24:00 hod.

dátumVyhodnocovací rok - koniec

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

ceny za služby obchodníkaCelková cena pozostáva z

ceny za služby súvisiace s distribúciouCelková cena pozostáva z

ceny za služby súvisiace s prepravouCelková cena pozostáva z

spotrebnej dane, DPH, poplatkov, ostatných služiebCelková cena pozostáva z

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberných miest (OM) odberateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie
odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej
siete.

Dodávateľ je v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn formou opakovaných dodávok plynu do OM odberateľa v rozsahu predpokladaného odberu
plynu dohodnutého v Zmluve a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kúpna zmluva, Všeobecné zmluvné podmienky pre EKS - OPET a Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu
majú prednosť pred všeobecnými zmluvnými podmienkami, (resp. inými predpismi) Dodávateľa.
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Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu: a) v čase, keď je obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu
do OM, b) po zistení neoprávneného odberu v OM, c) v prípade omeškanie odberateľa s úhradou platby za
opakovanú dodávku plynu alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry.

Miestom plnenia je sídlo odberateľa.

Ponúknutá cena bude cena za celé predpokladané množstvo odberu plynu za obdobie 12 mesiacov.

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho odberných miestach. (porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných podmienok).

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 zmluvných podmienok).

Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou zemného plynu a poskytovanými
distribučnými službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a rozhodnutiami ÚRSO.

Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku.

Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení každého fakturačného obdobia vyúčtovaciu faktúru za dodávku zemného plynu za každé
odberné miesto osobitne.

Fakturačné obdobie pre strednoodber je obdobie od prvého do posledného dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca.

Zúčtovacie obdobie pre každé odberné miesto maloodberov bude kalendárny rok, t.j. od 01.01. do 31.12. Vyúčtovanie skutočnej
spotreby zemného plynu bude k 31.12. kalendárneho roku a vyúčtovacia faktúra vystavená do 31.01. nasledujúceho roku pre každé
odberné miesto samostatne.

Odberateľ bude za dodávku plynu pre každé odberné miesto maloodberov uhrádzať preddavkové platby pravidelne 1x mesačne vo
výške 1/12 predpokladanej ročnej spotreby plynu pre každé odberné miesto samostatne.

Odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu.

Každá faktúra bude vystavená a doručená do miesta sídla odberateľa.

Faktúry sú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia odberateľovi. V prípade omeškania s platením faktúr sa dojednávajú úroky z
omeškania počítané podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v platnom znení. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového
dokladu.

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.

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím
nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod. , majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.

Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote 30 dní odo dňa, kedy reklamáciu
obdržala.

Dodávateľ a objednávateľ sú oprávnení z dodávateľsko odberateľského vzťahu voči sebe uplatňovať jednotlivé nároky len v rozsahu
uvedenom v zmluvných podmienkach uvedených v opisnom formulári EKS, Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a
Osobitný ustanoveniach o zákazkách na dodávku elektriny a plynu.

Skutočná spotreba zemného plynu môže byť v neobmedzenom rozsahu z predpokladanej spotreby plynu za obdobie dodávky a
dodávateľ nie je oprávnený účtovať nijaké poplatky za prečerpanie alebo nedočerpanie objemu zemného plynu, článok VI., bod 6.11.
OUEP sa neuplatní.

Dodávateľ má povinnosť do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v súlade s požiadavkami uvedenými v Opisnom formulári
zákazky, uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorého obsahom bude:

1. rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny na jednotlivé činnosti – cena za služby distribúcie, cena za služby prepravy, cena za
služby skladovania a cena za služby obchodníka, ako aj ďalšie nevyhnutné podmienky dodávky zemného plynu v zmysle platnej
legislatívy

2. spôsob doručovania písomností

3. miesto, spôsob a lehoty, na ktorých odberateľ bezodkladne ohlási zistené skutočnosti podľa čl X body 10.3 a 10.4 OUEP

4. miesto, spôsob a lehoty, na ktorých odberateľ  má uplatniť reklamáciu podľa čl XI OUEP

5. webovú adresu dodávateľa, na ktorej má zverejnené informácie podľa čl. IX OUEP

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú- od 01.01.2017 od 00:00 hod. do 31.12.2017 do 24:00 hod..

UpresnenieNázov
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Do 5 pracovných dní od
uzatvorenia zmluvy, teda ešte
pred samotným plnením
zmluvy, dodávateľ predloží:
Doklad o povolení Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví
(URSO) na podnikanie v
energetike podľa zákona č.
251/2012 Z. z. v rozsahu
predmetu zákazky,

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.Pokračovanie: prípadne doklad,
že pôsobí na slovenskom trhu s
platnou licenciou na dodávku
zemného plynu.

Do 5 pracovných  dní od
uzatvorenia zmluvy, teda ešte
pred samotným plnením
zmluvy, dodávateľ predloží:
Platnú zmluvu na rok 2016
uzatvorenú s príslušným
prevádzkovateľom distribučnej
siete,

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.Pokračovanie: a čestné
vyhlásenie, ktorým potvrdí, že
začal/začne rokovanie o
uzatvorení zmluvy na rok 2017
s prevádzkovateľom
distribučnej siete, o prístupe do
distribučnej siete, o distribúcii
plynu a poskytovaní podporných
služieb v plynárstve.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.Do 5 pracovných dní od
uzatvorenia zmluvy, teda ešte
pred samotným plnením zmluvy
dodávateľ predloží: Vlastný
návrh na plnenie predmetu
zmluvy, v ktorom uchádzač
uvedie podrobnú štruktúru ceny
- podrobný spôsob výpočtu
zmluvnej ceny a podrobnú
špecifikáciu všetkých
nákladových položiek pre každé
odberné miesto.

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

PrešovskýKraj:

Vranov nad TopľouOkres:

TovarnéObec:

Tovarné 117Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

1.1.2017 0:00:00 - 31.12.2017 23:59:00
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Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

Jednotka: kWh

Požadované množstvo: 1427500,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 38 803,62 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 46 564,35 EUR4.3

Dodávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb AMETYST
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 22.8.2016 11:10:01

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/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

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

5.3

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

5.2

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.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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