Kúpna zmluva č . Z201637603_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonnika

l. Zmluvné strany

1.1

Objednávater:
Obchodné meno:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sidlo:

Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika

i Čo:

00164895

Dl Č :

2021246623

l Č DPH:

1 .2

Č íslo ú čtu:

SK1281800000007000310609

Tel:

0907786815

Dodávater:
Obchodné meno:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sidlo:

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika

I ČO:

35815256

Dl Č :

2020259802

t Č DPH:

SK2020259802

Č islo ú čtu:
Tel:

+421 907843532

11. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zdwžená dodávka zemného plynu

Krú čové slová:

dodávka zemného plynu

CPV:

09123000-7 - Zemný plyn; 65210000-8 - Rozvod plynu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:

.-

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu zah ŕňajúca záväzok Dodávatera dodáva ť objednávaterovi zemný plyn
vymedzený množstvom a časovým priebehom výkonu.
• Zabezpečiť distribúciu zemného plynu do OM Objednávatera vrátane súvisiacich služieb a prevzia ť za objednávate ľa
zodpovednosť za odchýlku, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym a technickým podmienkam
prevádzkovatera distribu čnej sústavy.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technlcké 1astnosti

Jednotka

Č íslo OM 1: SKSPPD1S000330021328, DMM

m3

1900

Predpokladaná spotreba za 12 mesiacov - tarifa S

MWh

1900

Váhy - január

%

24

február

%

20

marec

%

11

apríl

%

5

máj

%

2
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Minimum

Madmum

Presne

jún

%

1

júl

%

1

august

%

september

%

oktáber

%

4

november

%

10

december

%

20

Č íslo 01V12: POD SKSPPDIS000310305509 - predpokladaná spotreba
za 12 mesiacov - tarifa M4

MWh

210

Čislo OM 3: POD SKSPPDIS000310305073 - tarifa M3

MWh

67

Č íslo OM 4: POD SKSPPDIS0003100305074 - tarifa M4

MWh

320

Technlcké vlastnostl

Hodnota / cheraktertstlka

2.4

Osobitné požiadavky na pinenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto pinenia
Dodávate ľ garantuje okrem pravidelnej dodávky zemného plynu do OM odberatera, vrátane distribúcie a prepravy aj prevzatie
zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovate ľa distribu čnej siete, za dodržania právnych
predpisov.
Dodávate ľ sa zaväzuje bez prerušenia dodáva ť odberate ľovi dohodnuté množstvo zemného plynu v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho OM.
Dodávate ľ umožni Objednávate ľovi pristup k podrobným informáciám o spotrebe plynu po faktura čných cykloch, výsledky merani,
prostredn ĺctvom webovej aplikácie na svojom webovom sidle - elektronický portál.
Cena musi obsahovať všetky náklady, pozostávajúce zo sú čtu ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou,
ceny súvisiace s prepravou, spotrebnej dane a poplatkov za OM a pod.
Dodávate ľ nie je oprávnený ú čtova ť Odberate ľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou zemného plynu.
Dodávate ľ nebude uplatňovať sankcie voči Odberate ľovi v prípade neodobratia, ako aj prekro čenia predpokladaného zmluvného
množstva.
Dodávater zašle Odberate ľovi po skon čení každého faktura čného obdobia vyú čtovaciu faktúru za dodávku zemného plynu.
Každá faktúra bude vystavená a doru čená do miesta sídla Odberate ľa.
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dävodu nesprávneho odpo čtu, použitím nesprávnej konštanty, použitim
nesprávnej sadzby, po četnou chybou a pod., majú Odberate ľ a Dodávate ľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane do 30 dn ĺ odo d ň a, kedy reklamáciu obdržala.
Faktúry za opakované dodávky, vyú čtovacia faktúra a dobropis (preplatok aj nedoplatok) sú splatné do 21 dní od vystavenia faktúry.
Vyú čtovacie obdobie pre OM 1 - mesa čne, pre 0M2, 0M3 a 0M4 - ro čne.
Do 5 dni od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným pinením zmluvy Dodávate ľ predloži: platný (úradne overený) Certifikát ISO
9001.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným pinenim zmluvy Dodávate ľ predloži: Doklad o povolení Úradu pre
reguláciu sie ťových odvetvi (URSO) na podnikanie v energetike pod ľa zákona č . 25112012 Z.z. v rozsahu predmetu zákazky,
pripadne doklad, že p6sobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku zemného plynu. Porušenie tejto povinnosti sa
považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným pinením zmluvy Dodávate ľ predloží: Platnú zmluvu na rok 2017
uzatvorenú s prislušným prevádzkovate ľom distribu čnej siete, pripadne čestné vyhlásenie, ktorým potvrdi, že za čal rokovanie o
uzatvorení zmluvy na rok 2017 s prevádzkovate ľom distribu čnej siete, o prístupe do distribu čnej siete, o distribúcii plynu a
poskytovaní podporných služieb v plynárstve. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným pinením zmluvy Dodávate ľ predloži: Zoznam dodávok tovaru - zemného
plynu, uskutočnených za roky 2013, 2014, 2015, dopineným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedenim cien, leh6t dodania,
objemu dodávky a odberate ľov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným pinením zmluvy Dodávate ľ predloži: Vlastný návrh na pinenie predmetu
zmluvy, v ktorom uchádza č uvedie podrobnú štruktúru - podrobný sp6sob výpo čtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých
nákladových položiek pre každé OM samostatne. Powšenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.
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Názov

Upresnenie

Termín za čatia dodávky
zemného plynu

01.01. 2017, 00:00 hod.

Termin ukon čenia dodávky
zemného plynu

31.12. 2017, 00:00 hod.

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Názov sboru

Popls

111. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto pinenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra - Staré Mesto

Ulica a čislo:

Svätoplukovo nám. 4

Čas / lehota pinenia zmluvy:
01.01.2017 00:00:00 - 31.12.2017 00:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného pinenia:
Jednotka:

MWh

Požadované množstvo: 2497,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán pod ľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, ú činná zo d ňa 18.4.2016 a Prílohou 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: 73 044,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmiuvy vrátane DPH: 87 653,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spásobom v rámci Elektronického kontrakta čného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, ú činná zo d ňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnos ť dňom jej uzavretia a ú činnosť 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 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meni ť a dopi ňať za podmienok stanovených prĺslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Priloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, ú činná zo d ňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetNerejnyDetail/

V Bratislave, d ňa 16.11.2016 09:14:02
Objednávate ľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostrednictvom osoby poverenej zastupova ť Objednávatera v rámci elektronického trhoviska

Dodávater:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Dodávate ľa v rámci elektronického trhoviska

-
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