
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201637517_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyuč. jazykom maďarským - Móricz
Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová Potôň

Hlavná 193, 93002 Orechová Potôň, Slovenská republika

36086606

2021439134

SK6602000000001635509454

0907037838

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:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Zemný plyn a jeho dodanie do odberného miesta objednávateľa

Zemný plynKľúčové slová:

09123000-7 - Zemný plynCPV:

TovarDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Pravidelná dodávka zemného plynu, zabezpečenie jeho prepravy a distribúcie do odberného miesta objednávateľa počas
celého zmluvného obdobia.▪    Poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami
prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku objednávateľa.▪    Predmetom zákazky je
dodávka zemného plynu, zabezpečenie jeho prepravy a distribúcie do odberného miesta objednávateľa na dobu určitú od
01.01.2017 do 31.12.2017.

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

530MWhPredpokladaná celková spotreba zemného plynu na odbernom mieste
(OM) počas zmluvného obdobia

50 000m3Predpokladaná celková spotreba zemného plynu na odbernom mieste
(OM) počas zmluvného obdobia

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Malé podnikanie a organizácie - malo odberKategória odberateľa

1Počet odberných miest

4101455538Číslo odberného miesta/číslo fakturačného meradla –plynomeru
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M8Typ tarify pre odberné miesto

01.01.2017Začiatok zmluvného obdobia

31.12.2017Koniec zmluvného obdobia

klasicky – mesačný cyklusObdobie opakovanej dodávky

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Objednávateľ si vyhradzuje právo a dodávateľ ho potvrdzuje, že za celé zmluvné obdobie  odobrať celkové množstvo energie v
zemnom plyne za odberné miesto vo výške 530 MWh, avšak najmenej vo výške 70%  - 370 MWh (ďalej len „Dolná hranica
spotreby“, resp. „DHS“) a najviac vo výške 120% - 636 MWh (ďalej len „Horná tolerancia spotreby“, resp. „HHS“). Prípadné sankcie
za nedodržanie dolnej alebo hornej hranice spotreby môžu byť účtované iba v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví.

Prípadný poplatok za  nedodržanie dolnej alebo hornej hranice spotreby si dodávateľ môže uplatniť len vtedy, ak si ho uplatní
distribučná spoločnosť (podľa aktuálneho prevádzkového poriadku distribučnej spoločnosti) a len v takej istej výške, t. j. bez
akýchkoľvek navýšení alebo iných poplatkov.

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
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO).

Objednávateľ  potvrdzuje, že zemný plyn  v kúpnej zmluve nakupuje výlučne pre vlastnú potrebu.

Dodávateľ sa zaväzuje, okrem pravidelnej dodávky zemného plynu do OM objednávateľa vrátane distribúcie a prepravy aj prevzatie
zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania právnych
predpisov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať objednávateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho OM. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.

Cena ponuky musí obsahovať všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny za službu obchodníka, ceny za služby súvisiace s
distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, spotrebnej dane a poplatkov za odberné miesto. Porušenie tejto povinnosti sa
považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Ponuková cena bude v zmysle technickej špecifikácie za celé množstvo odberu počas trvania zmluvy v nasledovnej štruktúre -
rozpise jednotlivých zložiek ceny: cena za zemný plyn v EUR bez DPH/kWh, cena za prepravu v EUR bez DPH/kWh a cena za
štrukturovanie v EUR bez DPH/kWh, DPH, spotrebnú daň ako aj všetky ostatné poplatky spojené s cenou za dodávku zemného
plynu, ktoré si dodávateľ plánuje zahrnúť do ceny. Uvedené jednotkové ceny za dodávku zemného plynu sú konečné a obsahujú
všetky oprávnené náklady predávajúceho.

Dodávateľ je oprávnený k cene, preúčtovať za distribučné služby ceny len v takej výške, ktoré sú uvedené v platnom rozhodnutí
ÚRSO pre obdobie trvania zmluvy. Cena za zabezpečenie distribúcie bude fakturovaná ako samostatná položka služby, podľa
štátom určených regulatív, v súlade s platnými právnymi predpismi v SR.

K celkovej cene vypočítanej na základe týchto jednotkových cien a skutočne odobratého množstva zemného plynu sa pri fakturácii
pripočíta DPH v súlade s platným zákonom o DPH v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia (spotrebná daň).

Ponuková cena bude v zmysle technickej špecifikácie za celé množstvo odberu počas trvania kúpnej zmluvy.

Dodávateľ má voči kupujúcemu nárok na zálohové platby vo výške 70% z predpokladanej výšky mesačnej faktúry.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ prípadnú pohľadávku vzniknutú z tejto kúpnej zmluvy voči objednávateľovi nepostúpi tretej
osobe.

Zmluvnú cenu zaplatí objednávateľ na základe jednotlivých dodávateľom vystavovaných faktúr výhradne formou bezhotovostného
platobného styku, bankovým prevodom na účet dodávateľa v lehote do 30 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry, a to
prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu finančného ústavu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum
odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

Faktúra vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi predpismi SR.

V prípade, že faktúra dodávateľa nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ má právo do piatich pracovných dní
od jej doručenia vrátiť predmetnú faktúru na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a to do
doručenia opraveného, alebo doplneného dokladu.

Do 5 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží v úradne overenej kópii
Doklad o povolení ÚRSO 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. Porušenie tejto povinnosti sa za podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

Do 5 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží v úradne overenej kópii
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 zemného plynu a poskytovaní podporných služieb v plynárenstve. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
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Zmluvné strany môžu kúpnu zmluvu vypovedať iba písomnou výpoveďou, aj bez udania dôvodu, ktorá musí byť doručená druhej
zmluvnej strane. Platnosť Zmluvy sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.

Podmienky a ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve na dodanie zemného plynu majú prednosť pred obchodnými podmienkami a
cenníkmi úspešného dodávateľa.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrnavskýKraj:

Dunajská StredaOkres:

Orechová PotôňObec:

Hlavná 193Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

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.

3.4

01.01.2017 00:00:00 - 01.01.2018 00:00:00

Jednotka: MWh

Požadované množstvo: 530,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 15 250,24 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 18 300,29 EUR4.3

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

Objednávateľ:
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyuč. jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná
193, Orechová Potôň
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 10.11.2016 10:52:00

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
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