Kúpna zmluva č. Z201520862_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Sídlo:

Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov, Slovenská republika

IČO:

00149683

DIČ:

2020711308

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

+421 514520861

Dodávateľ:
Obchodné meno:

V-Elektra Slovakia, a.s.

Sídlo:

Moyzesova 17, 03601 Martin, Slovenská republika

IČO:

36421693

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

+421 434 260 112

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka zemného plynu

Kľúčové slová:

plyn, zemný plyn, vykurovanie, dodávka plynu, ohrev TÚV, ohrev vody

CPV:

09123000-7 - Zemný plyn; 65210000-8 - Rozvod plynu

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Vykurovanie a ohrev teplej vody
• Predmetom zákazky je dodanie zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp.
poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. odberné miesto

POD kód

2. odberné miesto

POD kód

3. odberné miesto

POD kód

4. odberné miesto

POD kód

5. odberné miesto

POD kód
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Minimum

Maximum

Presne
SKSPPDIS00
0910800889
SKSPPDIS03
0910080121
SKSPPDIS00
0910805601
SKSPPDIS01
0910000993
SKSPPDIS00
0910805738

6. odberné miesto

POD kód

SKSPPDIS00
0910805583
SKSPPDIS00
0910807283

7. odberné miesto

POD kód

Zmluvné obdobie (spoločné pre všetky odberné miesta)

dátum

Predpokladané množstvo odberu na 1. odbernom mieste za zmluvné
obdobie
Predpokladané množstvo odberu na 2. odbernom mieste za zmluvné
obdobie
Predpokladané množstvo odberu na 3. odbernom mieste za zmluvné
obdobie
Predpokladané množstvo odberu na 4. odbernom mieste za zmluvné
obdobie
Predpokladané množstvo odberu na 5. odbernom mieste za zmluvné
obdobie
Predpokladané množstvo odberu na 6. odbernom mieste za zmluvné
obdobie
Predpokladané množstvo odberu na 7. odbernom mieste za zmluvné
obdobie
Predpokladaná tarifa (pre všetky odberné miesta)

kWh

16 231

kWh

282 535

kWh

61 314

kWh

19 561

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1. 10. 2015

30. 9. 2016

kWh

40

kWh

115 317

kWh

633 000

tarifa

M

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené (v
opise/technické vlastnosti) majú prednosť pred obchodnými
podmienkami dodávateľa.
Obchodnou jednotkou je 1 kWh.
Požaduje sa predložiť návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od
uzavretia zmluvy, ktorý musí byť v súlade s opisným formulárom,
platnými OPET a OUEP a musí obsahovať všetky legislatívne náležitosti
súvisiace s dodávkou plynu, a to samostatne pre každé odberné miesto
objednávateľa.
Obsahom návrhu na plnenie predmetu zmluvy bude stanovenie
štruktúry ceny v členení cena za služby súvisiace s distribúciou plynu,
prepravou plynu a cena za služby obchodníka.
Obsahom návrhu na plnenie predmetu zmluvy bude stanovenie
konkrétnych taríf pre odberné miesta tak, aby boli čo najvýhodnejšie pre
objednávateľa.
Návrh predmetu plnenia nesmie ísť nad rámec požiadaviek
vyplývajúcich z OPET, OUEP a platnej legislatívy v oblasti plynárenstva.
Všetky ustanovenia návrhu na plnenie predmetu zmluvy, ktoré budú v
rozpore s energetickými predpismi, OPET a OUEP sú od začiatku
neplatné.
Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za objednávateľa zodpovednosť za
odchylku na jeho odbernom mieste. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť
pre objednávateľa distribúciu do odberného miesta objednávateľa.
Podmienky súvisiace s distribúciou plynu upravuje prevádzkový
poriadok príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), do ktorej
je OM objednávateľa pripojené.
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté
množstvo v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu
v jeho odberných miestach.
Cenou za plnenie sa rozumie cena podľa čl. V. OUEP.
Cena musí obsahovať všetky náklady, vrátane nákladov spojených so
zodpovednosťou za odchýlku spotreby a poplatkov za odberné miesta.
Úhrada za odobraný zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného
platobného styku s mesačnou platbou za skutočne odobrané množstvo
v danom mesiaci, ak to technické parametre odberného miesta
umožňujú.
Dodávateľ faktúruje plnenie predmetu zmluvy podľa údajov
oznámených PDS, do ktorej je OM objednávateľa pripojené, zistených
odpočtom určeného meradla alebo podľa údajov o spotrebe určených
na základe typového diagramu dodávky, alebo iným spôsobom na
základe energetických predpisov.
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Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.

Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.

Pre OM objednávateľa s ročným vyúčtovacím obdobím je objednávateľ
povinný mesačne uhrádzať dodávateľovi za dohodnuté opakované
dodávky v priebehu vyúčtovacieho obdobia platby za opakované
dodávky vo výške 1/11 hodnoty predpokladaného množstva predmetu
plnenia počas jedného roka trvania zmluvy.
Vyúčtovacím obdobím, za ktoré vykonáva PDS odpočet určeného
meradla, je kalendárny rok alebo mesiac. Vyúčtovacie obdobie určuje
PDS.
Dodávateľ musí umožniť odberateľovi kontrolu spotreby a ďalšie
informácie o odberných miestach elektronickou formou (online), pokiaľ,
a v rozsahu v akom, to technické parametre odberného miesta
umožňujú.
Každá faktúra bude vystavená a doručená do miesta sídla odberateľa
pre každé odberné miesto zvlášť. Faktúra musí mať náležitosti
daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od doručenia
objednávateľovi.
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za predmet zákazky chyby z dôvodu
nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím
nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú odberateľ a
dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne faktúrovaných čiastok.
Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia
druhej strane v lehote 30 dní odo dňa, kedy reklamáciu obdržala.
2.4

Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia podľa zmluvy počas trvania zmluvného obdobia v rozsahu potrieb objednávateľa na
základe doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jeho dodanie.
Náležitosti vyslovene v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť
energetiky (Energetické predpisy), najmä zákonom č. 250/2012 Z. z. v platnom znení, zákonom č. 251/2012 Z. z. v platnom znení,
vyhláškou č. 24/2013 Z. z. v platnom znení a OUEP.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Sabinov

Obec:

Sabinov

Ulica a číslo:

Kultúrny dom Orkucany, mestské kúpalisko, kolkáreň a bistro Levočská ul., senior klub ul. J.
Borodáča, ŠA tribúna Levočská ul., MsKS ul. Nám. slobody

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
1.10.2015 0:00:00 - 30.9.2016 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kWh

Množstvo:

1127998,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 394,74 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 473,69 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.8.2015 10:38:01
Objednávateľ:
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
V-Elektra Slovakia, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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