Kúpna zmluva č. Z201935726_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 Radatice
Radatice 105, 08242 Radatice, Slovenská republika
00327662
2020543283

0517796234

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MFGK Slovakia s. r. o.

Sídlo:

Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

IČO:

50060872

DIČ:

2120175706

IČ DPH:

SK2120175706

Číslo účtu:

SK5611110000001367502001

Telefón:

0903291081

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka zemného plynu

Kľúčové slová:

zemný plyn

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Dodávka zemného plynu

Funkcia
Predmetom zákazky je združená dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich
systémových služieb do odberných miest (objednávateľa) počas celého zmluvného obdobia, vrátane prevzatia zodpovednosti
za odchýlku odberateľa a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania
platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Technické vlastnosti

Jednotka

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre 1.
odberné miesto, POD: SKSPPDIS020919000168 - za
zmluvné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021

kWh

254000

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu, pre 2.
odberné miesto, POD: SKSPPDIS010910004014 - za
zmluvné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2021

kWh

198000

Celkové predpokladané množstvo za všetky OM spolu za 24 mesiacov

kWh

452000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Tarifa pre 1. odberné miesto POD:
SKSPPDIS020919000168

M7

Tarifa pre 2. odberné miesto POD:
SKSPPDIS010910004014

M6
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Minimum

Maximum

Presne

Zmluvné obdobie
2.3

od 01.01.2020 00.00 hod. do 31.12.2021 24.00 hod.

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ je povinný dodávať zemný 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.
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať zemný plyn do odberných miest podľa špecifikácie objednávateľa za
podmienok dohodnutých v zmluve.
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.
Obchodné podmienky z tejto zmluvy , obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a osobitné ustanovenia o
zákazkách na dodávku elektriny a plynu (OUEP), ktoré sú uvedené v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska majú
prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa.
Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku s mesačnou zálohovou platbou pre
jednotlivé odberné miesta odberateľa na základe splátkového kalendára.
Vyúčtovanie spotreby plynu sa bude vykonávať vždy so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roku, resp. k dátumu
ukončenia zmluvy.
Splatnosť vyúčtovacej faktúry: 30 dní odo dňa vystavenia dodávateľom.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy, a to kontaktnej osobe objednávateľa,
ktorého obsahom bude rozčlenenie víťaznej ponuky s uvedením jednotkovej ceny na jednotlivé činnosti (cena za služby
distribúcie, prepravy, skladovania, obchodníka) vrátane spotrebnej dane a DPH.
V zmysle osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu (OUEP) je cena za plnenie zákazky stanovená ako
celková cena nákladov za dodávku plynu vrátane všetkých s tým súvisiacich distribučných služieb, služieb za prepravu vrátane
spotrebnej dane a DPH a to s prihliadnutím na špecifikáciu, alebo zmluvnú špecifikáciu plnenia, t. j. najmä na vyčíslené
predpokladané množstvo objemu plynu, dĺžku trvania zmluvného obdobia a zvolenú pásmovú tarifu pre konkrétny druh
plnenia.
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 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO).
Distribučné poplatky pre rok 2020 a 2021 určí dodávateľ z aktuálnych cien vo výške určenej URSO pre rok 2019.
Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlky za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok.
Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude voči odberateľovi uplatňovať sankcie v prípade neodobratia, ako aj prekročenia zmluvného
(predpokladaného) množstva objednaného plynu.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi zemný plyn bez prerušenia v termíne podľa tejto zmluvy. Distribúcia plynu do
odberných miest objednávateľa môže byť prerušená alebo obmedzená len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v
prípadoch stanovených v Energetických predpisoch, najmä § 31 ods. 1 písm. e) a v § 49 ods. 2 Zákona o energetike.
V prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi začiatok
obmedzenia, termín skončenia obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu bezodkladne, t.j. najneskôr prvý deň nasledujúci
po oznámení mu tejto skutočnosti príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete a to písomne alebo v elektronickej podobe
na adresu objednávateľa.
Objednávateľ požaduje zabezpečenie súčinnosti s doterajším dodávateľom po ukončení a začatí novej dodávky.
Dodávateľ predloží odberateľovi do 7 dní od uzatvorenia zmluvy platné povolenie na podnikanie v energetike s rozsahom
podnikania v dodávaní zemného plynu podľa rozhodnutia URSO v znení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov.
Dodávateľ predloží odberateľovi do 7 dní od uzatvorenia zmluvy čestné vyhlásenie, že má (bude mať) uzatvorenú rámcovú
distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej siete o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy na rok 2020, 2021 vo
vymedzenom území (regióne), kde má sídlo odberateľ.
Dodávateľ predloží odberateľovi do 7 dní od uzatvorenia zmluvy čestné vyhlásenie, že má (bude mať) uzatvorenú zmluvu o
zúčtovaní odchýlky účastníka trhu s plynom so zúčtovateľom odchýlok v Slovenskej republike v súlade so zákonom č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach, vyhláškou URSO č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a prevádzkovým poriadkom zúčtovateľa odchýlok.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky odberateľa (objednávateľa) uvedenej v opisnom formulári sa bude
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:

Radatice

Ulica:

Obec Radatice, Radatice 105, Radatice 210, 082 42 Radatice

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.2020 00:00:00 - 31.12.2021 23:59:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kWh

Požadované množstvo:

452000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 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: 16 158,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 390,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.11.2019 10:42:02
Objednávateľ:
Obec Radatice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
MFGK Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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