Kúpna zmluva č. Z201937262_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

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 81301 Bratislava, Slovenská republika
00397431
2020845200
SK2020845200
SK9381800000007000241930
00421259301451

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:

dodávka zemného plynu, preprava a distribúcia zemného plynu

CPV:

09123000-7 - Zemný plyn; 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Dodávka zemného plynu

Funkcia
Dodávka zemného plynu vrátane prepravy, distribúcie a všetkých súvisiacich služieb spojených s dodávkou zemného plynu a
prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri
dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej
siete plynu.
Technické vlastnosti

Jednotka

Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu za
odberné miesto 4100010057, POD:
SKSPPDIS000110109516

MWh

93

Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu za
odberné miesto 4101454859 POD:
SKSPPDIS000130022324

MWh

320

Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu za
odberné miesto 4101454370 POD:
SKSPPDIS000130021584

MWh

1699

odberné miesto 4101454370 denné max. množstvo pre
stredný odber

m3

1350

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

POD: SKSPPDIS000110109516

druh tarify - M6
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Minimum

Maximum

Presne

POD: SKSPPDIS000130022324

druh tarify - M8

POD: SKSPPDIS000130021584

druh tarify - S9

odberné miesto 4101454370 denné max. množstvo pre
stredný odber % rozdelenie denn. max. množstva a váhy
podľa mesiacov

Váhy: I. 18%, II. 18%, III. 15%, IV. 6%, V. 1%, VI. 1%, VII. 1%,
VIII. 1%, IX. 2%, X. 6%, XI. 15% , XII. 16%

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať zemný plyn do odberných miest podľa špecifikácie objednávateľa za
podmienok dohodnutých v zmluve a Všeobecných zmluvných podmienok EKS - OPET a Osobitných ustanovení o zákazkách
na dodávku elektriny a plynu UOEP.
Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky plynu do odberných miest objednávateľa vrátane distribúcie a prepravy, aj
prevzatie zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za
dodržania právnych predpisov.
Cena musí obsahovať všetky náklady pozostávajúce zo súčtu cien za zemný plyn, za služby obchodníka, ceny za služby
súvisiace s distribúciou a prepravou, spotrebnú daň, DPH a poplatkov za odberné miesta.
Poplatok za prekročenie denného maximálneho množstva (DMM) si dodávateľ môže uplatniť len 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 súvisiacimi s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a
rozhodnutiami URSO.
Dodávateľ nebude objednávateľa sankcionovať za prekročenie ročného množstva odobraného plynu do výšky 30% nad
predpokladané množstvo odobraného plynu.
Dodávateľ nebude objednávateľa sankcionovať za neodobrané ročné množstvo plynu do výšky 30% pod predpokladané
množstvo odobraného plynu.
Požaduje sa predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veciach plnenia do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť kalkuláciu ceny v súlade s opisným formulárom, platnými
OUEP, v ktorej dodávateľ uvedie podrobnú štruktúru ceny - podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu
všetkých nákladových položiek, pri dodržaní všetkých legislatívnych náležitosti spojených s dodávkou zemného plynu. Pre
všetky odberné miesta - SOPo v €/MWh, FMSo v €/MWh, SOPp €/mesiac, FMSp €/mesiac
Dodávateľ je povinný počas zmluvného vzťahu zabezpečiť pre objednávateľa energetického manažéra ( konzultanta), s
ktorým bude objednávateľ konzultovať otázky týkajúce sa dodávok zemného plynu. Táto služba bude zahrnutá vcelkovej cene
za predmet zákazky a nebude spoplatnená osobitne.
Faktúry budú dodávateľom vystavované a doručované objednávateľovi do jeho sídla v papierovej forme.
Fakturačné podmienky pre odberné miesto.............. : Objednávateľ bude mesačne uhrádzať preddavkové platby do výšky
70% z predpokladanej spotreby na príslušný mesiac. Po skončení vyhodnocovacieho obdobia dodávateľ vystaví a doručí
objednávateľovi najneskôr do 15. dňa zdaniteľného plnenia vyúčtovaciu faktúru za dodávku zemného plynu. Splatnosť
vyúčtovacej faktúry je 14 dní.
Fakturačné podmienky pre odberné miesto ..........., : úhrada sa uskutoční na základe faktúry vystavenej a doručenej
objednávateľovi najneskôr do 15. dňa zdaniteľného plnenia po uplynutí mesiaca dodávky na základe skutočnej spotreby.
Splatnosť faktúry je 14 dní.
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávky chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu použitím nesprávnej konštanty, použitím
nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., majú objednávateľ a dodávateľ nárok navyrovnanie nesprávne
fakturovaných čiastok. Strana na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetreniadruhej strane v lehote 30 dní odo
dňa, keby jej bola reklamácia doručená.
Ak v momente uzatvorenia zmluvy nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov
výhod, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra. Dodávateľ mámožnosť túto povinnosť
splniť v lehote 30 dní od momentu uzavretia zmluvy.
V prípade dodávateľa, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápis
považovaný za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutoční a dodávateľ je povinný v lehote do
10 dní od uzavretia zmluvy nezapísané skutočnosti preukázať v zmysle § 32 ods.2 resp. 4 až 5 zákona. Doklady musia byť
predložené v origináli alebo úradne overenej kópii originálu.
Dodávateľ je povinný preukázať, že nie je v reštrukturalizácií a to potvrdením príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace v
origináli, alebo úradne overenej kópií originálu v lehote do 10 dní od uzavretia zmluvy, ak uvedenú skutočnosť už nepreukázal
zapísaním sa do zoznamu podnikateľov/hospodárskych subjektov ÚVO.
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a
objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EKS.
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Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa.
Názov

Upresnenie

Deň začiatku dodávky:

01.01.2020, 00:00 hod. SEČ

Deň skončenia dodávky:

31.12.2020, 24:00 hod. SEČ

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Ventúrska 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.2020 00:00:00 - 01.01.2021 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

MWh

Požadované množstvo:

2112,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 60 666,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 72 800,00 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 11.12.2019 12:30:02
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Objednávateľ:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MFGK Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

