Kúpna zmluva č. Z20206812_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

Teresa Benedicta
Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce, Slovenská republika
31313680
2021510304

0566433509

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MFGK Slovakia s. r. o.

Sídlo:

Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

IČO:

50060872

DIČ:

2120175706

IČ DPH:

SK2120175706

Číslo účtu:

SK5611110000001367502001

Telefón:

0903291081

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka zemného plynu

Kľúčové slová:

Dodávka zemného plynu, preprava a distribúcia zemného plynu

CPV:

09123000-7 - Zemný plyn; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Dodávka zemného plynu

Funkcia
Pravidelná dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu do odberných miest odberateľa
počas zmluvného obdobia.
Technické vlastnosti

Jednotka

Predpokladaná celková spotreba zem. plynu na 12
mesiacov (od 1.5.2020 do 30.4.2021) na odbernom
mieste SKSPPDIS001110954770

kWh

55000

Predpokladaná celková spotreba zem. plynu na 12
mesiacov (od 1.5.2020 do 30.4.2021) na odbernom
mieste SKSPPDIS011110000224

kWh

245000

Predpokladaná celková spotreba zem. plynu na 12
mesiacov (od 1.5.2020 do 30.4.2021) na odbernom
mieste SKSPPDIS011110002057

kWh

190000

Predpokladaná celková spotreba zem. plynu na 4
mesiace (od 1.1.2021 do 30.4.2021) na odbernom
mieste SKSPPDIS070910031343

kWh

82000

Vyhodnocovacie obdobie - začiatok

dátum

01.05.2020

Vyhodnocovacie obdobie - koniec

dátum

30.4.2021
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Minimum

Maximum

Presne

Tolerancia odberu minimálna hodnota

%

50

Tolerancia odberu maximálna hodnota

%

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Tarifa pre odberné miesto SKSPPDIS001110954770

M4

Tarifa pre odberné miesto SKSPPDIS011110000224

M7

Tarifa pre odberné miesto SKSPPDIS011110002057

M7

Tarifa pre odberné miesto SKSPPDIS070910031343

M7

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky zemného plynu do odmerných miest odberateľa, vrátane distribúcie a
prepravy aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku.
Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberných miest (OM) odberateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je
pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie distribučnej kapacity príslušným
prevádzkovateľom distribučnej siete zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržanie
právnych predpisov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu v režime prenesenej
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho odbernom mieste. (Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok).
Cena musí obsahovať všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s
distribúciou plynu, ceny za služby súvisiace s prepravou plynu, ceny za služby súvisiace so skladovaním plynu, spotrebnej
dane, DPH a poplatkov za odberné miesta.
Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou zemného plynu a
poskytovanými distribučnými službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a
rozhodnutiami ÚRSO.
Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku.
Odberateľ bude uhrádzať preddavky na základe platobného kalendára vypracovaného predávajúcim v rovnomernej výške 1/12
stanovenej z predpokladanej ročnej platby , na základe faktúry za opakované dodávky, ktorú dodávateľ zašle odberateľovi.
Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení fakturačného obdobia vyúčtovaciu faktúru za dodávku zemného plynu.
Faktúra bude vystavená a doručená do miesta sídla odberateľa.
Odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu.
Faktúra je splatná 30 dní odo dňa jej odoslania odberateľovi. V prípade omeškania s platením faktúr sa dojednávajú úroky z
omeškania počítané podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v platnom znení. Faktúra musí obsahovať náležitosti
daňového dokladu.
Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán, formou písomného dodatku, a to v
prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí URSO.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú- 01.05.2020- 30.04.2021
Odstúpiť od tejto zmluvy je možné v prípadoch podstatného porušenia tejto zmluvy a v ostatných prípadoch podľa ustanovení
Obchodného zákonníka.
Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy dodávateľ predloží: Vlastný návrh na plnenie
predmetu zmluvy, v ktorom uchádzač uvedie podrobnú štruktúru ceny- podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú
špecifikáciu všetkých nákladových položiek. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Michalovce

Obec:

Michalovce

Ulica:

Nám. Jána Pavla II. 6073/7 Michalovce, 2. M.R. Štefánika 342/76 Vojčice, 3. Paričovská
2745/116 Trebišov 4. Hrehovčíka 1 Michalovce

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.05.2020 08:00:00 - 30.04.2021 16:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

KWh

Požadované množstvo:

572000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 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: 14 141,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 970,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.

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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.04.2020 13:56:02
Objednávateľ:
Teresa Benedicta
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MFGK Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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