
1.1 objednávatel:

obchodné meno:

sídlo:
lCO:
Dlc:
lc DPH|

clslo rlětu:

Telefón:

DodáVater:

obchodné meno:

sidlo:
lčO:
DlČ:

lč DPH:

čísb rlčtu:

Telefón:

2.1 Všeobecná špeciíikácia predmetu zmluvy;

Kúpna zmluva č, 2201758115_Z
uzafuorená v zmysle §409 a nasl. obchodného zákonníka

l. zmluvné strany

Kysucká knižnica v cadcl
Ul. 17, novembla 1258,02201 cadca, slovenská republika

36145068

0915 572 25o

slovenský plynár€nský prlemysel, a.s.

Mlynské nivy 44la,82511 Bratislava, slovenská íepublika

358,15256

2020259802

sK2020259802

+421907843532

lí. Predmet zmluvy

1.2

Názov:

ktúčové slová:

cPV:

DodáVka zemného plynu

dodávka zemného plynu, píep€Va zP, disíibúcia zP, služby obchodníka

09123000-7 - zemný plyn; 6520000G5 - Rozvod plynu a súvisiace služby

Druh/y: Tovar; s|užba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu zmluw:

Položka č. í: Dodávka zgmného plynu

Dodávka zemného plynu, zabezpočenie Prgpravy a distribúcio plynu, r€sp. poskytovanie systémouých služeb V kvalite
garantovanej technickými podmlenkami prevádzkovatela distíibuěnej siete, vrátane píevzaua zodpovednosti za odchýlku
odb€rate]a v tívaní 12 mesiacov.

Predpokladaná ročná spotreba zemného plynu za oM
4'l01478394; PoD: sKsPPDlso,1051000í 179 od
'1.1.2018 00:00 hod. do 31.12.2018 24:00 hod.

PoD: sKsPPDls010510001 179

osobitné požiadavky na plnenie:
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2. Dodávatel'sa zavázuje zabezpečiť pre objednáVatel'a distribúciu Zemného plynu a slUžby spojené s jej dodávkou.

3, DodáVatel'je povinný dodávať plyn do odberného miesta objednávatel'a, pričom podmlenkoU pre vznik tgjto povinnoSilje
pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie disiribučne] kapacity príslušným
prevádzkovate|bm Ds, za dodržania práVnych predpisov,

4, DodáVater sa zavázuje bez prerušenia dodáVat' objednávatelbvi dohodnuté množstvo Zemného plynu V režime preneSenej
zodpovednosti za odchýlkU pre spotrebU V odbernom mieste odbeIatel'a. Porušenje tejto poVinnoSli sa poVažUje za podstatné
porušenie ZmluVných podmienok.

5. Ponúkaná cena bude za celý predpokladaný rozsah spolreby zemného plynu.

6. Dodávatel'sa zavázuje, že predložená cena je konečná a zahiňa Všetky náklady SúVisiace so službami obchodníka s
dodaním tovaru, ceny za komoditU ako takú, ceny za prenos, distribúciU, systémové služby, prevádzkovanie systému,
spotrebnej dane, DPH, poplatkov za Výkon, a Všetky ostatné položky, vrátane regulovaných, ktoďch Výška ]e Určená podl'a
aktuálneho cenníka distíibúcie príslušného PDS a platného v čase predloženia ponuky.

7, cena bude Uhradená v mene Euro. DodáVatel nie je oprávnený účtovat' oblednávatel'ovi akékol'Vek d'alšie popla(ky
súvisiace s dodáVkou zemného plynu a poskytovanými dist[ibučnými slUžbami s Výnimkou poplatkov súVisiacich s
celošlátnymi legislativnymi zmenami a rozhodnutiami ÚRSo,

'10. Dodávater si nebude Uplatňovať voči objednáVatel'ovi sankcie V prípade neodobratia, ako aj prekročenia zmlUVného
množstva objednaného zemného plynU.

12, DodáVatel'je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodáVku plynU: a) V čase, ked'je obmedzená alebo prerušená distribúcia
plynu do oM, b) po zistení neopráVneného odberu V oM.

14, Dodávatel' 9arantu]e zabezpečenie pravideInej a p|ynUlej dodáVky zemného plynu do olM objednáVatel'a, Akékol'Vek
prerušenie dodáVky v rozpore s toUto zmlUVou a platnou legislatívou sR a EU V oblasti energetiky je dóVodom na zrušenie
zmlUVy.

'l6. Fakturačné podmienky preodberné miesto PoDI sKSPPDls01051000,1179 - druh tarify "M7": objednáVatel' bude
mesačne uhrádzať faktúry na základe harmonogramu preddaVkových platleb, Vypracovaného dodáVatelbm z predpokladanej
ročnej platby Za dodáVkU plynu V tejto tarife, počas príslušného roka. Po skončení Vyhodnocovacieho obdobia dodávatel'zašle
objednávatel'ovi Vyúčtovaciu faktúru za dodávkU zemného plynu, najneskór do 10 dňa nasledujúceho mesiaca,

'17, Dodávatel', okrem faktúry V tIačenej podobe, doručí objednáVatel'ovi túto faktúru aj V e|ektronickej forme, ako súbor v
textovo čitateI'nej podobe, a to hned'po jej vygenerovaní v systéme dodáVatel'a na Vopred dohodnUtú e-maiIoVú adresu.

,19, Požaduje sa uzatvorenie zmluvy na dobu určitú a obdobie 12 mesiacov so zaóiatkom plnenia od 1.1 ,2018 00;00 hod. a
koncom do 31.12,20,18 24;00 hod,

a) kópiu dokladu o povolení Úradu pre reguláciu sieťových odVetVi (URSo) na podnikanie V energetike podl'a zákona č,
25'll2o12 z. z, V rozsahu predmetu zákazky, prípadne doklad, že pósobí na slovenskom trhU S platnou licenciou na dodáVku
zemného plynU,

b) kópiu Čestného prehlásenia o pIatnosti zmluvy Uzatvorenej s príslušným preVádzkovaterom distribučnej siete na dané
obdobie,

c) kalkuláciu zmluvnej ceny. rozčlenenie jednotkovej zmluvnej ceny (získanej ako podiel celkovej zmluvnej ceny za predmet
zákazky podIa predpokladaného množStva) na jednotliVé časti, spósob ]ej Výpočtu a presnú špecifikáciu nákladových položiek
pIe druh tariíy l\47,

d)doklad, V ktorom budú uvedené kontaktné údaje opráVnenej osoby dodáVatera - konzultanta (meno a priezvisko, titul,
pracovná pozícia kontaktnej osoby píe úěely zasielania informácii týkajúcich sa predmetnej zákazky, teleíónne číslo a e-mail).

21. !!! Nepredloženie ktoréhokoIvek požadovaného DoKLADU V termíne sa bude považovat' za podstatné porUšenie
zmlUvných povlnnosti dodáVatela. objednáVatel' ukončí s dodáVatel'om zmluvný vzťah v súlade s oPET z dóVodu, že
dodávatel podstatne porušil svoje povinnoSti, Vystaví dodáValelovi negatíVnU referenciu V EKs a negativnU referenciU pre
UVo, V ktorej objednáVatel oznámi, že došlo k predčasnémU Ukončeniu zmluvného Vzťahu z dóvodU podstatného porušenia
povinnosti dodáVatelom, pričom, móže byť podl'a zákona o Vo uIožený dodáVaterovi zákaz účasti vo Vo na dobU 3 roky,

8, Požaduje sa predložit' presná špecifikácia celkovej zmluVnej ceny na Všetky jednotlivé položky. (Do 5 pracovných dni odo
dňa zverejnenia zmluVy)

9. DPH sidodáVatel'uplatní podl'a Všeobecne ZáVázných platných práVnych predpisov.

,1'1, DodáVatel'sa zavázuje, že nebUde navyšoval'cenU, ak oójde k odchýlke oo predpokladanej spotreby zemného plynU,

13. DodáVatelje povinný počaS plnenia zmluvného VziahU zabezpečiť pre objednáVatela energetického manažéra
(konzultanta), s ktoďm bude objednávatel' konzultovať otázky týkajúce sa dodáVok zemného plynU. Táto služba bude
súčast'ou celkovej ceny za predmeI zákazky a nebude spoplatnená osobitne,

15, Úhrada za dodaný zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku mesačne na základe faktúry
vystaVenej dodáVatel'om podI'a harmonogramu budúcich platieb za opakované dodáVky, splatnosť faktúr '!5 dní.

18. Požaduje Sa, aby cena predmetU zákazky ponúknutá dodáVatel'om bola V súlade s aktuálne (t,j. V čase lehoty na
predkladanie ponúk) obvyklou trhovoU cenou predmetu zákazky,

20. Dodávatel' predloži objednáVate|'ovi nasledovné doklady do 10 pracovných dni odo dňa Uzatvorenia zmluVy:
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22, zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými podmienkami
dodávatela.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

3.,1 Miesto plnenia zmlUVyj

štat:

lll. Zmluvné podmienky

sloVenská republika

ZlllnsKy

čadca
čadca
Ul. 17. novembra 1258

pledmet zákazky podl'a špeciíikácie celkom

Kraj:

okres:

obec:
Ulica:

Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01,2018 00:00:00 - 31,12,20'l8 23:59:00

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:

3.4

Požadovanémnožstvo:,1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podla t6jto zmluvy sa spravujú obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska Vezia 3.'|, účinná zo dňa 1.2.2017 a Prílohou ě.1 osobitné usianovenia o zákazkách na dodáVku elektriny a
plynu, ktoré tvoria neoddelitelnú prílohu tejto zmluvy.

lv. zmluvná cena

celková cena predmetu zmluvy bez DPH: 5 975,00 EUR

sadzba DPH: 20,00

celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH: 7 170,00 EUR

v, záverečné ustanovenia

Táto zmluva bola uzavretá automalizovaným spósobom V rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
obchodných podmienok elektronického trhoviska vezia 3.,l, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria iej prílohu č. 1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavreua a účinnosť za podmianc
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 t"ito..luuy.'k 

d"finovaných v oňodných

Táto zmluva vrátane jej prlloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej píedmete. Vedl'ajšie dohody k tejto
zmluv6 neexistujú.

Táto zmluva roch Vvhotoveniach, po iednom pre každú zmluvnú stranu,
iedno vyhoto álnom'registri zmlúri Urabu vládý Slovenskej republiky a jedno
bude zverejn

Túto zmluvu bude možnó meniť a doplňať za podmienok stanovenÝch oríslušnÝmi všeobecne záváznÝmi orávnvmi
predpismi len vo forme písomného a Číslovaného dodatku podpísairéhó obomázmluvnými stranami, '

Táto zmluva má
Príloha č.1 obch ktronického trhoviska Verzia 3.1, účinná zo dňa o,1,02.2017,https://portal.eks WerejnyDetail/

4.1

4.3

5.1

5.2

5.3

5.5

5.6

V Bratislave, dňa 09.'l1,2017 o9:42:o1
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obiednávateí:
gÍ:,.*l |ltrunf,ar;io"oby pou"."n"1 ."stupovať objednávate|,a v rámci elektronického tlhoviska

DodáVatel';

ři""§,tiř,lY;*:llllfl,""$[,r"}"1,**";,astupovať Dodávatel,a v rámci elektronického tlhovisKa
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