Kúpna zmluva č. Z201918238_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

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
36644331
2022102753
SK2022102753
Sk59 0200 0000 0037 1089 6554
0484333137

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:

SK2702000000001033311555

Telefón:

+421907843532

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zemný plyn

Kľúčové slová:

zemný plyn, dodávka zemného plynu

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:

Zemný plyn

Funkcia
Opakovaná dodávka zemného plynu do Odberného miesta objednávateľa (ďalej len "OM") v množstve, čase, kvalite a za
účelom uvedeným v technickej špecifikácii a podľa Osobitných požiadaviek na plnenie.
Preprava plynu, distribúcia plynu, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je OM Objednávateľa pripojené
a ostatné súvisiace služby (ďalej aj ako "Distribučné služby")
Prevzatie zodpovednosti za odchýlku za Objednávateľa pre OM objednávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok.
Garancia zabezpečenia plynulej dodávky plynu do uvedeného OM Objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Celkové predpokladané množstvo pre odberné miesto
za zmluvné obdobie - 12 mesiacov

MWh

2500

Doba plnenia

mesiac

Denné maximálne množstvo

m3

Tarifná skupina T:

skupina

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Počet odberných miest

1

Číslo Odberného miesta

SKSPPDIS010730000227
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Maximum

Presne

12
2300
10

Tolerancia odberu zemného plynu min.na úrovni

od 70% do 130%

Predpokladaný odberový diagram pre zmluvné obdobie
roku 2020:

MWh

01/2020

380

02/2020

350

03/2020

300

04/2020

190

05/2020

90

06/2020

80

07/2020

80

08/2020

80

09/2020

110

10/2020

190

11/2020

270

12/2020

380

Začiatok plnenia:

1.1.2020

Koniec plnenia:

31.12.2020

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "VZP"), ktoré tvoria súčasť Obchodných podmienok
elektronického trhoviska (Ďalej len "OPET") a osobitné ustanovenia o zákazkách na dodanie elektriny a plynu (ďalej len
"OUEP"). OPET, VZP a OUEP upravujú najmä otázky súvisiace so vznikom tejto zmluvy na združenú dodávku plynu.
Plnenie zmluvy bude zabezpečené v štandardoch kvality podľa Vyhlášky URSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú
štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov
Dodávka plynu je považovaná za opakované plnenie a to v mesačných lehotách počas celej doby plnenia zmluvy
Cena za Plnenie musí byť stanovená ako celková cena za dodávku plynu s DPH, počas celého zmluvného obdobia, za
podmienok uvedených v platných OPET, platných OUEP a v zmysle platnej legislatívy v oblasti plynárenstva. Pre stanovenie
ceny za distribučné služby sa použije cenník distribúcie príslušného PDS schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
(URSO) platný v čase predloženia Kontraktačnej alebo Obchodnej ponuky Dodávateľa
Dodávateľ je povinný spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, mať predpísané povolenia a skúšky a
spĺňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne
poskytnutie predmetu zmluvy a realizovať predmet zmluvy len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky
pre poskytovanie predmetu zmluvy
Dodávateľ predloží objednávateľovi do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy:
- cenník plnenia, podľa ktorého stanovil Cenu plnenia do svojej ponuky, obsahujúci jednotkové ceny za všetky zložky ceny
uvedené v čl. V bod 5.2 OUEP v znení platnom ku dňu vyhlásenia tejto zákazky v ET EKS.
Faktúra dodávateľa musí okrem náležitostí podľa VZP obsahovať aj náležitosti v zmysle príslušných energetických predpisov,
vrátane informácie o skladbe integrovanej ceny za dodávku plnenia. Faktúra bude splatná v lehote 60 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry, či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní
odo dňa doručenia predmetnej faktúry objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad
objednávateľa voči predmetnej faktúre
Ak objednávateľ vráti faktúru dodávateľovi, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry dodávateľa
začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Všetky peňažné plnenia, cena a iné peňažné sumy v zmysle zmluvy sú
stanovené v mene Euro.
Objednávateľ má právo, bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov, písomne reklamovať u dodávateľa kvalitu
poskytnutého plnenia, odpočet určeného meradla a fakturáciu poskytnutého plnenia alebo s tým súvisiacich služieb. Dodávateľ
vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že dodávateľ nepostúpi tretej osobe pohľadávku voči objednávateľovi vyplývajúcu mu z
tejto zmluvy
Pri podstatnom porušení povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana odstúpiť od tejto
zmluvy bez zbytočného odkladu. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje porušenie povinností uvedených v
Čl.XII.bod 12.2 a 12.3 OUEP
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Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude objednávateľ považovať: - odobratie
licencie resp. oprávnenie na dodávku a distribúciu zemného plynu, - ak sa dodávateľ dostane do návrhu na konkurz alebo
vyrovnanie, alebo je voči nemu vznesený právoplatný výkon exekučného rozhodnutia, - ak dodaný tovar nebude zodpovedať
vlastnostiam dohodnutým v tejto zmluve.
Cena musí obsahovať všetky náklady súvisiace s dodávkou zemného plynu v zmysle čl. V OUEP, zemný plyn a distribučný
poplatok - ÚRSO.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený
postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa je neplatné. Súhlas dlžníka je platný za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný
súhlas MZ SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa nie je potrebný pri postúpení pohľadávok v lehote splatnosti
a 60 dní po lehote ich splatnosti.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte
stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto
zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
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:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Cesta k nemocnici 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.2020 00:00:00 - 31.12.2020 23:59:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

MWh

Požadované množstvo:

2500,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 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: 89 582,56 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 107 499,07 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.
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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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.06.2019 12:08:01
Objednávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
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
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