Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201531936_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

l. Zmluvnéstrany
1.1

Objednávate ľ:

1 .2

Obchodné meno:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sídlo:

Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika

i čo:

00164895

DIČ :

2021246623

i Č DPH:

SK2021246623

Č ísio ú čtu:

SK1281800000007000310609

Tel:

0907786815

Dodávate ľ:
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sídlo:

Miynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika

i Čo:

35815256

Dl Č :

2020259802

i Č DPH:

SK2020259802

Č íslo ú čtu:
Tei:

+421 907843532
11. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmiuvy:
Názov:
Združená dodávka zemného plynu
zemný piyn
Kľú čové siová:
CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategária služieb:
27. Ostatné služby
Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazkyje dodávka zemného piynu zah ŕňajúca záväzok Dodávate ľa dodávať Objednávate ľovi zemný piyn
vymedzený množstvom a časovým priebehom výkonu.
• Zabezpečiť distribúciu zemného piynu do OM Objednávate ľa vrátane súvisiacich siužieb a prevzia ť za Objednávate ľa
zodpovednosť za odchýiku, za podmienok a v kvaiite zodpovedajúcej všeobecným právnym a technickým podmienkam
prevádzkovate ľa distribu čnej sústavy.

2.3

Technická šDecifikácia predmetu Zmluw:

Iechnické vlastnosti

Jednotka

Čísio OM 1: SKSPPDIS000330021328, DMM

m3

1900

Predpokladaná spotreba za 12 mesiacov -tarifa S

MWh

1900

/áhy-január

%

ebruár

%

marec

%

11

príl

%

5

máj

%

2

jún

%

1
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Minimum

Maximum

Presne

júl

%

1

august

%

1

september

%

oktáber

%

4

november

%

10

december

%

20

Čĺslo OM 2: POD SKSPPDIS000310305509 - predpokladaná spotreba
za 12 mesiacov - tarifaM4

MWh

210

Čĺslo OM 3: POD SKSPPDIS000310305073 - tarifa - M3

MWh

67

Č ísio OM 4: POD SKSPPDIS0003100305074 - tarifa M4

MWh

320

Technické vlastnosti

Hodnota / cha aktenstika

2.4

Osobitné požiadavky na pinenie:

Názov
Kvalita Plnenia sa riadi Energetickými predpismi.
Zabezpečenie kvality dodávky Dodávateľ preukáže platným (úraclne overeným) Certifikátom ISO 9001 spolu s položkovitým
rozpisom cien do 5 dní od uzavretia Zmluvy.
Dodávate ľ garantuje kontinuitu dodávky zemného plynu od dohodnutého d ňa za čatia dodávky po celú dobu trvania Zmluvy.
Meranie
Dodávate ľ umožní Objednávate ľovi prístup k podrobným informáciám o spotrebe plynu po faktura čných cykloch, výsledky meran ĺ,
prostredníctvom webovej aplikácie na svojom webovom sídle - elektronický portál.
Cena
Dodávate ľ Objednávate ľovi predloží do 5 dní od uzavretia zmluvy podrobný, položkovitý rozpis celkovej ceny vrátane DPH, z
ktorého bude zrejmá výška jednotkových cien, v čase uzavretia zmluvy, platné ceny za činnosti súvisiace s dodávkou plynu a
ostatné regulované položky pre každé OM samostatne.
Dodávate ľ nesmie ú čtovať žiadne fixné poplatky za odberné miesta, ani žiadne iné popiatky.
V cene za jednotku zemného plynu budú zahrnuté všetky poplatky za súvisiace služby, napr. spotrebná da ň , distribu čné poplatky,
odvod do národného jadrového fondu, preprava plynu a pod.
Dodávate ľ nebude uplat ň ovať sankcie voči Objednávate ľovi v prípade neodobratia ako aj prekro čenia predpokladaného zmiuvného
množstva.
Fakturácia
Faktúry za opakované dodávky, vyú čtovacia faktúra a dobropis (preplatok aj nedoplatok) sú splatné v lehote 21 dn ĺ od vystavenia
faktúry.
Vyúčtovacie obdobie pre 0M1 - mesa čne, pre OM 2, 0M3 a OM 4- ročne.

Názov

Upresnenie

Termín za čatia dodávky
zemného plynu

01.01. 2016, 00:00 hod.

Termín ukon čenia dodávky
zemného plynu

31.12.2016 24:00hod

iriiony opisneno rormuiara Ĺmluvy:

Popis

Názov súboru

111. Zmluvné oodmienkv
3.1

Miesto pinenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika Kraj:
Okres:

Nitriansky

Nitra

Obec:
Ulica a číslo:

3.2

Svätoplukovo nám.4

Čas / lehota pinenia Zmluvy:
1 .1 .2016 0:00:00 - 31 .12.2016 0:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného pinenia:
Jednotka:

MWh

Množstvo:

2497,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán pod ľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, ú činná zo d ňa 1.6.2015 a Pr ĺlohou č .1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

lv. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 75 375,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 90 450,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným sp6sobom v rámci Elektronického kontrakta čného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1 .3, ú činná zo d ň a 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnos ť d ň om jej uzavretia a ú činnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Ved ľajšie 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 meni ť a dop ĺňať 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
https://portal.eks.sk/SpravaOpet]Opet/VerejnyDetail/
V Bratislave, d ňa 4.1 1 .2015 9:38:01

trhoviska

Objednávateľ:
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verzia

1.3,

ú činná

zo

d ňa

1.6.2015,

Divadlo Ancireja Bagara v Nitre konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Objednávate ľa
v rámci elektronického trhoviska

Dodávate ľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť
Dodávate ľa v rámci elektronického trhoviska
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Slovenský plynárenský pnemysel, as.
Mlynské nivy 441a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika
DIVADLO ANDREJA BAGARA V NITRE
..
.
Svatoplukovo namestie 4

Tel.: + 421 (2) 6262 1111
Fax: + 421 (2) 6262 8070
e-mail: spp(spD.sk, w.spp.sk

V3š list Č islo/zo d ňa

/

950 53 NITRA

Naše Číslo

Vybavuje/kontakt/e-maiI

0kj130812015

Dukátová/+421 918 614 191
Denisa.Dukatova@spp.sk

Dátum

04.11.2015

Vec:
Oznámenie o skladbe ceny

Vážený obchodný partner,
dňa 04.11.2015 s Vami naša spolo čnost uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb č . Z201531936_Z
( ďalej len ,,Zmluva) predmetom, ktorejje odplatná dodávka zemného plynu do odbemých miest číslo:
- 4101455741, Svätoplukovo nám. 4, 949 01 Nitra
- 4100015046, Štefánikova trieda 54, 949 01 Nitra
- 4100026277, 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
- 4100026317, 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
za dohodnutú celkovú cenu 90.450,00 € s DPH za predpokladané množstvo 2 497 MWh dodanej
energie v plyne, čo predstavuje jednotkovú cenu:
36,223 EURJMWh.

K uzavretiu Zmluvy došlo zadaním zákazky postupom pod ľa § 92 až 99 zákona č. 2512006 Z.z.
o verejnom obstarávani a o zmene a dopinení niektorých zákonov v platnom zneni prostredníctvom
Elektronického kontrakta čného systému a na ňom prevádzkovaného Elektronického trhoviska.
Týmto si Vás dovo ľujeme ínformovat, že v zmysle bodu 5.2. Osobitných ustanoveni o zákazkách na
dodávku elektriny a plynu, ktoré sú sú častou Všeobecných zmluvných podmienok tvoriacich prílohu
každej zmluvy uzatvorenej prostrednictvom Elektronického kontrakta čného systému a trhoviska, cena
za dodávku plynu dohodnutá v Zmluve a uvedená v tejto informácii vyššie zodpovedá v Čase
uzatvorenia Zmluvy sú čtu nasledovných jednotlivých zložiek:
ceny za služby obchodníka, ktorá pozostáva z fixnej mesa čnej sadzby (FMS 0 ) a zo sadzby za

odobratý plyn (SOPF) v nasledovnej výške:

Č islo OM

FMS0

SOPF

(EURlmeslac) (EURIkWh])

4101455741

0,00

0,01924

4100015046

0,00

0,01924

4100026277

0,00

0,01924

4100026317

0,00

0,01924

Slovenský plynárenský pnemysel, a.s., akciov3 spoloč nosť zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel:
Sa, vložka Č . 2749/8, lČo: 35815256, Dl Č : 2020259802, i Č DPH: SK2020259802

Vyššie uvedená cena za služby obchodníka zah ŕňa aj cenu za služby súvisiace so skladovaním plynu
a cenu a náklady za prevzatie zodpovednosti za odchýlku;
2.

ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu, ktorá je určená v zmysle rozhodnutia Úradu pre

reguláciu sietových odvetvi, ktorým sa spolo čnosti SPP - distnbúcia, a.s. ako prevádzkovate ľovi
distribučnej siete určujú tarify za pristup do distnbu čnej siete a distribúciu plynu a poskytovanie
podporných služieb v plynárenstve (dalej pre ú čely tohto Článku len ,,Rozhodnutie URSO). Cena za
služby súvisiace s distribúciou pozostáva z fixnej mesa čnej sadzby (FMSD), ro čnej sadzby za
výkon/kapacitu (VSD) a zo sadzby za odobratý plyn (SOP0 ) v nasledovnej výške:

Čisio OM

3.

FMS0

VS0

SOP0

(EURIm.slac) EURlm31de ň

(EURIkWh)

4101455741

48,97

5,3083

0,00333

4100015046

29,94

-

0,0085

4100026277

6,35

-

0,0093

4100026317

29,94

-

0,0085

ceny za siužby súvisiace s prepravou plynu, ktorá pozostáva z fixnej mesa čnej sadzby (FMS P) a zo

sadzby za odobratý plyn (SOPp) v nasledovnej výške:
FMSp

SOPp

(EURlmesiac)

(EURIkWh)

4101455741

0,00

0,00014

4100015046

0,00

0,0014

4100026277

0,00

0,0014

4100026317

0,00

0,0014

Č islo OM

4.

dane z prldanej hodnoty vo výške ur čenej všeobecne platným právnym predpisom v Čase

uzatvorenia Zmluvy;
5.

spotrebnej dane vo výške ur čenej všeobecne platným právnym predpisom v Čase uzatvorenia

Zmluvy.
Dovorujeme si Vás informovat, že pre ocenenie dodávky plynu za obdobie, v ktorom má naša
spoločnost povinnost dodávat plyn v zmysle uzatvorenej Zmluvy, sa použijú sadzby jednotlivých
zložiek celkovej jednotkovej ceny uvedené v tomto oznámeni, ak nedäjde k zmene regulovaných
ziožiek celkovej jednotkovej ceny. V pripade zmeny regulovaných zložiek celkovej jednotkovej ceny je
dodávateľ oprávnený v súlade s ustanoveniami článku V. Osobitných ustanoveni o zákazkách na
dodávku elektriny a plynu použit pre ocenenie dodávky za zostávajúce obdobie, v ktorom má
povi ťinost dodávat plyn v zmysle uzatvorenej Zmluvy, sadzby upravené pod ľa zmeny regulovaných
zložiek celkovej jednotkovej

x Certifikát ISO 9001:2008

