Kúpna zmluva č. Z20174050_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Obec Raslavice
Hlavná 154, 08641 Raslavice, Slovenská republika
00322521
2020624606
SK5902000000000001921522
0544792222

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:
Telefón:

+421907843532

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka zemného plynu

Kľúčové slová:

zemný plyn, distribúcia plynu, preprava plynu

CPV:

09123000-7 - Zemný plyn; 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť objednávateľovi združené služby
dodávky zemného plynu, t. j. dodávku dohodnutého množstva energie v plyne do odberných miest v množstvách
uvedených v technickej špecifikácii podľa jednotlivých tarifných skupín po dobu 21 mesiacov (od 1.4.2017 do
31.12.2018) a zabezpečenie distribúcie plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej siete – prenos plynu, distribúciu plynu a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „distribučné
služby“), vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odbe
• Prevažná časť odberu zemného plynu je určená na vykurovanie, malé množstvo na ohrev TÚV.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Predpokladaná celková spotreba na celé zmluvné
obdobie 21 mesiacov pre všetky uvedené odberné
miesta

kWh

927556

Počet odberných miest

ks

9

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 1 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910800221, , č. OM: 4100036828,
súčasná tarifa M3

kWh

33425
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Minimum

Maximum

Presne

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 2 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910800222, č. OM: 4100036831,
súčasná tarifa M3

kWh

21672

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 3 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910801530, č. OM: 4100037131,
súčasná tarifa M3

kWh

77789

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 4 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910804695, č. OM: 4100050779,
súčasná tarifa M2

kWh

60141

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 5 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910804123, č. OM: 4100058619,
súčasná tarifa M3

kWh

230704

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 6 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910804124, č. OM: 4100058622,
súčasná tarifa M4

kWh

173962

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 7 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910800014, č. OM: 4100034564,
súčasná tarifa M3

kWh

89560

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 8 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910804694, č. OM: 4100050769,
súčasná tarifa M3

kWh

47747

Predpokladaná spotreba pre odberné miesto č. 9 - od
1.4.2017 do 31.12.2018 - POD:
SKSPPDIS000910803370, č. OM: 4100049329,
súčasná tarifa M4

kWh

192556

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Začiatok plnenia (pre všetky uvedené odberné miesta)

01.04.2017, 00:00 hod.

Koniec plnenia (pre všetky uvedené odberné miesta)

31.12.2018, 24:00 hod.

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Miestom plnenia sú odberné miesta Objednávateľa pripojené do prevádzkovej distribučnej siete.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky úkony vrátane plynulej dodávky a distribúcie zemného plynu súvisiace so zmenou
Dodávateľa, ak ku nej dôjde.
Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberných miest Objednávateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je
pripojenie odberného plynového zariadenia do DS a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom DS, za
dodržania právnych predpisov.
Odberné miesto, jeho číslo a druh tarify sa nachádza v technickej špecifikácii predmetu.
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.
Cena musí obsahovať všetky náklady pozostávajúce zo súčtu ceny za služby u obchodníka, ceny za služby súvisiace s
distribúciou, s prepravou, spotrebnej dane a poplatkov za odberné miesta.
Ponúknutá cena bude pozostávať za celé množstvo odberu.
Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku.
Dodávateľ preberá zodpovednosť za neobmedzenú odchýlku zmluvného množstva zemného plynu.
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Dodávateľ si nebude uplatňovať voči Objednávateľovi sankcie v prípade neodobratia, ako i prekročenia zmluvného množstva
objednaného plynu.
Cena musí obsahovať všetky náklady pozostávajúce zo súčtu ceny za plyn, 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).
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 ÚRSO.
Nový Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení
špecifikovaných OM v distribučnej sieti. Zmenu Dodávateľa vybavuje nový Dodávateľ na základe splnomocnenia.
Splnomocnenie na právne úkony spojené s procesom zmeny Dodávateľa zemného plynu, spíšu medzi sebou zmluvné strany,
v ktorom Objednávateľ dáva Dodávateľovi plnú moc na tieto úkony.
Faktúry budú vystavené a doručené do miesta sídla Objednávateľa v písomnej forme.
Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca.
Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku, splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa
doručenia Objednávateľovi. V prípade omeškania s platením faktúr sa dojednávajú úroky z omeškania počítané podľa NV SR
č. 87/1995 Z.z. v platnom znení. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím
nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú Objednávateľ 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.
Odpojenie od dodávky zemného plynu sa vylučuje.
Dodávateľ sa zaväzuje:
- zabezpečiť distribučné služby do odberných miest Objednávateľa do výšky ich maximálnej rezervovanej kapacity,
- zabezpečiť rezervované kapacity pre všetky odberné miesta Objednávateľa,
- zabezpečiť úpravu dohodnutej rezervovanej kapacity pre odberné miesta Objednávateľa na žiadosť Objednávateľa,
- zabezpečiť montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla na odberných miestach Objednávateľa, zabezpečiť
preskúšanie meradiel na žiadosť Objednávateľa.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE - DOKLADY, ktoré je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi po uzavretí
zmluvy na preukázanie splnenia osobitných požiadaviek, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných
predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky:
- Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk disponuje všetkými
Objednávateľom požadovanými dokladmi, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné
predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky,
- nepredloženie ktoréhokoľvek požadovaného dokladu sa bude považovať za nesplnenie osobitných požiadaviek na plnenie
kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie
zmluvných povinností Dodávateľa, pričom Objednávateľ :
- ukončí s Dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom XVIII, bod 18.2, písm. a) časti OPET 2. ČASŤ „VŠEOBECNÉ
ZMLUVNÉ PODMIENKY“ z dôvodu, že Dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,
- vystaví Dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,
- vystaví negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej Objednávateľ Úradu pre VO oznámi, že došlo k
predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinnosti Dodávateľom.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE - OSTATNÉ, ktoré je Dodávateľ povinný splniť v plnom rozsahu:
- Objednávateľ požaduje možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov v
prípade nedodržania niektorej z požiadaviek uvedených v tomto formulári (v tejto zmluve),
- pre zmluvné strany platia Obchodné podmienky elektronického trhoviska a príloha č. 1 k Všeobecným zmluvným
podmienkam - osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu účinné ku dňu uzatvorenia zmluvy,
- ak dôjde k výpovedi zmluvy, Dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy žiadne sankcie,
- zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené, majú prednosť pred obchodnými podmienkami Dodávateľa,
- Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky
Objednávateľom požadované technické vlastnosti,
- nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky odberateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok, čo bude mať za následok odstúpenie od zmluvy,
- zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť dohodou.
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Dodávateľ v prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu povinný oznámiť Objednávateľovi začiatok
obmedzenia, termín skončenia obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu bezodkladne, t.j. najneskôr prvý deň nasledujúci
po oznámení mu tejto skutočnosti príslušným PDS a to písomne alebo v elektronickej podobe na adresu Objednávateľa.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku zemného plynu pre Objednávateľ aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu
zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho Dodávateľa.
Dodávateľ má povinnosť poskytovať služby zákazníckeho online portálu umožňujúcu prístup k zákazníckym dátam / spotreba ,
zálohové faktúry, vyúčtovacie faktúry / ako aj službám ponúkaným prostredníctvom webového sídla Dodávateľa. Dodávateľ
má povinnosť mať v prevádzke Zákaznícke centrá s pôsobnosťou v územnom celku jednotlivého odberného miesta, do
ktorého sa bude realizovať dodávka plynu.
Dodávateľ je povinný na vystavených faktúrach (vyúčtovanie plynu, preddavkové faktúry) uvádzať QR kód umožňujúci platbu
fakturovaných súm prostredníctvom aplikácie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Fakturačné podmienky pre všetky odberné miesta:
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 obdobia.
2. Po skončení kalendárneho roka Dodávateľ zašle Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru za dodávku zemného plynu k
31.12.2017 a k 31.12.2018. Podkladom pre zúčtovaciu faktúru Dodávateľa namerané skutočné množstvá odobratého plynu v
jednotlivých odberných miestach Objednávateľa.
Názov

Upresnenie

DOKLADY, ktoré je dodávateľ
povinný predložiť Objednávateľovi
na preukázanie splnenia osobitných
požiadaviek na plnenie všetkých
kvalifikačných, odborných,
technických a iných predpokladov
pre riadne plnenie predmetu
zákazky najneskôr do 10
kalendárnych dní od uzatvorenia
zmluvy s odberateľom na adresu
odberateľa, teda ešte pred
samotným plnením zmluvy:
1. Doklad o povolení Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (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 považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

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 podporných služieb v
plynárstve.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

3. Vyplnenú a Dodávateľom
podpísanú Kalkuláciu celkovej ceny
v súlade s opisným formulárom,
platnými OPET a OUEP, v ktorej
uvedie podrobnú štruktúru ceny podrobný spôsob výpočtu zmluvnej
ceny a podrobnú špecifikáciu
všetkých nákladových položiek,
ktorá bude záväzná a musí
obsahovať všetky legislatívne
náležitosti súvisiace s dodávkou
zemného plynu.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

4. Potvrdenie príslušného súdu (nie
staršie ako 3 mesiace) alebo
aktualizačný údaj zo Zoznamu
hospodárskych subjektov o tom, že
nie je v reštrukturalizácii.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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5. Výpis z registra trestov PO (nie
starší ako 3 mesiace) alebo
aktualizačný údaj zo Zoznamu
hospodárskych subjektov.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

6. Dodávateľom vystavený a
potvrdený list s kontaktnými údajmi
oprávnenej osoby dodávateľa, ktorý
musí obsahovať minimálne tieto
údaje: meno a priezvisko, pracovnú
pozíciu dodávateľom oprávnenej
kontaktnej osoby pre účely
zasielania informácií týkajúcich sa
predmetnej zákazky, tel. číslo a
mail kontaktnej osoby.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

7. Zoznam dodávok tovaru zemného plynu uskutočnených za
roky 2014, 2015, 2016 doplnenými
potvrdeniami o kvalite dodania
tovaru s uvedením cien, lehôt
dodania, objemu dodávky a
odberateľov. Objednávateľ
požaduje aby Dodávateľ bol
Dodávateľom zemného plynu min. 2
korporatívnym odberateľom (nie
domácnostiam). (referencia alebo
iný dôkaz o plnení potvrdený
Objednávateľom). Min. úroveň:
Dodávateľ musí predloženým
zoznamom dodávok tovaru
(referenciami) úspešne
realizovaných zmlúv na dodávky
zemného plynu preukázať, že v
definovanom období podľa
uzatvorených zmlúv dodával resp.
dodáva zemný

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

pokračovanie: plyn minimálne dvom
korporatívnym odberateľom, v
celkovom v objeme minimálne 900
000 kWh/3 roky.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

8. Doklad preukazujúci splnenie
požiadaviek medzinárodnej normy
ISO 9001 pre systém manažérstva
kvality, požiadaviek medzinárodnej
normy ISO 14001:2004 pre systém
environmentálneho manažérstva a
požiadaviek medzinárodnej normy

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ garantuje okrem
pravidelnej dodávky zemného plynu
do odberného miesta
Objednávateľa, vrátane distribúcie a
prepravy aj prevzatie zodpovednosti
za odchýlku zodpovedajúcu
technickým podmienkam
prevádzkovateľa distribučnej siete
(DS) 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
odberných miestach.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:

Strana 5 z 6

3.2

Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Bardejov

Obec:

Raslavice

Ulica:

Hlavná 154

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.04.2017 00:00:00 - 31.12.2018 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

dodávka plynu v zmysle špecifikácie

Požadované množstvo:

1,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 34 878,58 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 41 854,30 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 18.04.2016, 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 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.02.2017 12:08:01
Objednávateľ:
Obec Raslavice
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

Strana 6 z 6

