
Kúpna zmluva č. Z201520924_Z 

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo: Hradiská 20, 03852 Sučany, Slovenská republika 

IČO: 17335612 

DIČ: 2020598888 

IČ DPH: SK2020598888 

Číslo účtu: 

Tel: 0434293209 

1.2 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: 

Tel: +421907843532 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Združená dodávka zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku 

Kľúčové slová: Dodávka ZP, preprava, distribúcia, služby obchodníka 

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

Druh/y: Tovar; Služba 

Kategória služieb: 27. Ostatné služby 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, poskytovanie systémových služieb v kvalite 
garantovanej technickými podmienkami P D S , vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v trvaní 12 
mesiacov na základe podmienok stanovených v týchto podkladoch 

• Pokračovanie: a v nižšie uvedených predpokladaných množstvách (vykurovanie, ohrev TÚV). 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Predpokladaná spotreba ZP na 12 mesiacov - ZM kWh 2 216 000 

Podiel zo ZM na mesiac - január % 19 

Podiel zo ZM na mesiac - február % 14 

Podiel zo ZM na mesiac - marec % 13 

Podiel zo ZM na mesiac - apríl % 8 

Podiel zo ZM na mesiac - máj % 5 

Podiel zo ZM na mesiac - jún % 3 
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Podiel zo ZM na mesiac - júl % 2 

Podiel zo ZM na mesiac - august % 2 

Podiel zo ZM na mesiac - september % 3 

Podiel zo ZM na mesiac - október % 7 

Podiel zo ZM na mesiac - november % 10 

Podiel zo ZM na mesiac - december % 14 

Denné maximálne množstvo m3 1800 

Skutočná spotreba ZP za rok 2014 m3 193218 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Odberné miesto (OM) 4101457149 

Charakter odberu v OM K 

Druh tarify V 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Názov Upresnenie 

Deň začiatku dodávky ZP 01.01.2016 00:00 hod. 

Deň skončenia dodávky ZP 31.12.2016 24:00 hod. 

Miesto plnenia Sídlo odberateľa 

Dodávateľ garantuje okrem 
pravidelnej dodávky ZP do OM 
odberateľa vrátane distribúcie a 
prepravy aj prevzatie 
zodpovednosti za odchýlku v 
kvalite ZP zodpovedajúcej 
technickým podmienkam PDS, 
za dodržania platných právnych 
predpisov. 

Dodávateľ sa zaväzuje bez 
prerušenia dodávať 
odberateľovi dohodnuté 
množstvo ZP v režime 
prenesenej zodpovednosti za 
odchýlku pre spotrebu v OM 
uvedenom odberateľom. 

Cena musí zahŕňať cenu za 
dodávku ZP, cenu za 
Distribučné služby, a to za 
prepravu ZP, distribúciu plynu, 
systémové služby a ostatné 
regulované položky, ktorých 
výška je určená podľa 
aktuálneho cenníka distribúcie 
príslušného PDS platného v 
čase predloženia ponuky 

Pokračovanie: a príslušných 
cenových rozhodnutí ÚRSO 
platných v čase predloženia 
ponuky, daň z pridanej hodnoty, 
spotrebnú daň v zmysle Zákona 
o spotrebných daniach a 
náklady spojené so 
zodpovednosťou za odchýlku 
spotreby (zmluva o zúčtovaní 
odchýlok). 
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Pokračovanie: Cena nebude 
navyšovaná, ak dôjde k 
odchýlke od predpokladanej 
spotreby. Dohodnutá cena 
môže byť zmenená v prípadoch 
vyplývajúcich zo zmien 
všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo rozhodnutí 
ÚRSO. 

Pokračovanie: DPH, spotrebná 
daň prípadne iné aplikovateľné 
dane si dodávateľ uplatní podľa 
všeobecne záväzných platných 
právnych predpisov. Cena bude 
uhradená v mene euro. 

Fakturačné obdobie Kalendárny mesiac 

Platobné podmienky Platby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom. 

Preddavok vo výške 80% 
predpokladanej ceny mesačnej 
dodávky plynu do OM 
odberateľa počas príslušného 
Vyhodnocovacieho roka so 
splatnosťou k 15.dňu 
kalendárneho mesiaca a 
doplatok za skutočne odobraté 
množstvo ZP za predchádzajúci 
mesiac najneskôr do 15. dňa 
nasledujúceho mesiaca. 

Dodávateľ nebude odberateľa 
sankcionovať za prekročenie 
ročného množstva odobraného 
ZP do výšky 20% nad 
predpokladané množstvo 
odobraného ZP, 

Dodávateľ nebude odberateľa 
sankcionovať za neodobrané 
množstvo ZP do výšky 20% pod 
predpokladané množstvo 
odobraného ZP, 

Dodávateľ je oprávnený na 
základe nižšie odobraného 
množstva ZP ako zmluvného za 
obdobie trvania zmluvy zvýšiť 
cenu za každú MWh maximálne 
o 25%. Toto opatrenie sa týka 
iba odberov nižších ako 80% 
dohodnutého množstva ZP, 

Dodávateľ je oprávnený na 
základe vyššie odobraného 
množstva ZP ako zmluvného za 
obdobie trvania zmluvy zvýšiť 
cenu ZP odobraného nad 
plánované množstvo maximálne 
o 20%. 

Do 10 dní od uzatvorenia 
zmluvy, ešte pred samotným 
plnením zmluvy dodávateľ 
predloží: 

Pokračovanie: doklad o 
povolení ÚRSO na podnikanie v 
energetike podľa zákona č. 
251/2012 Z.z. v rozsahu 
predmetu zákazky , prípadne 
doklad, že pôsobí na 
slovenskom trhu s platnou 
licenciou na dodávku ZP 
(originál alebo overenú 
fotokópiu) 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok 
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Pokračovanie: platnú zmluvu na 
rok 2016 uzatvorenú s 
príslušným PDS, prípadne 
čestné vyhlásenie, ktorým 
potvrdí, že začal rokovanie o 
uzatvorení zmluvy na rok 2016 
s PDS, o prístupe do 
distribučnej siete, o distribúcii 
plynu a poskytovaní podporných 
služieb v plynárstve, 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok 

Pokračovanie: zoznam dodávok 
tovaru - ZP, uskutočnených za 
roky 2012,2013,2014, 
doplneným potvrdeniami 
(referenciami) o kvalite dodania 
tovaru s uvedením cien, lehôt 
dodania, objemu dodávky 
vyhotovenými odberateľom a 
podpísaný štatutárnym 
zástupcom uchádzača. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok 

Pokračovanie: Minimálna 
požadovaná úroveň technickej 
spôsobilosti-uchádzač musí 
predloženými referenciami 
úspešne realizovaných zmlúv 
na dodávky ZP preukázať, že v 
rokoch 2012,2013,2014 dodával 
ZP min. 3 odberateľom, 
každému z nich v objeme 
minimálne 2 216 000 kWh/rok. 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Žilinský 

Okres: Martin 

Obec: Sučany 

Ulica a číslo: Hradiská 20 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

1.1.2016 0:00:00 - 31.12.2016 23:59:00 

3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: kWh 

Množstvo: 2216000,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 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: 69 915,16 EUR 
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4.1 Sadzba DPH: 20,00 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 83 898,19 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 24.8.2015 9:58:08 

Objednávateľ: 
Psychiatrická liečebňa Sučany 
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 

Strana 5 z 5 

https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

