
Kúpna zmluva č. Z201916559_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb EDEN
Sídlo: Sady M. R. Štefánika 66/3, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika
IČO: 42348901
DIČ: 2023957375
IČ DPH:
Číslo účtu: SK6181800000007000502272
Telefón: +421907732775

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Energie2, a.s.
Sídlo: Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46113177
DIČ: 2023235225
IČ DPH: SK2023235225
Číslo účtu: SK7911110000001152848056
Telefón: +421917717853

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka zemného plynu 
Kľúčové slová: zemný plyn, dodávka zemného plynu, preprava zemného plynu, distribúcia zemného plynu
CPV: 09123000-7 - Zemný plyn; 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka zemného plynu

Funkcia

do OM č. 4101575993, POD SKSPPDIS010510008172 a do OM 4101563837, POD SKSPPDIS010510006393,

zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu,

poskytovanie služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete vrát. prevzatia 
zodpovednosti za odchýlku odberateľa v trvaní 12 mesiacov pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických 
podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

predpokladaná spotreba zemného plynu za OM spolu od
1.06.2019, 0.00 hod do 31.05.2020, 24:00 hod kWh 410000

predpokladaná spotreba zemného plynu za OM č. 
4101575993, POD SKSPPDIS010510008172 od 
1.06.2019, 0.00 hod do 31.05.2020, 24:00 hod

kWh 290000

predpokladaná spotreba zemného plynu za OM 
4101563837, POD SKSPPDIS010510006393 od 
1.06.2019, 0.00 hod do 31.05.2020, 24:00 hod

kWh 120000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Druh tarify OM č. 4101575993, POD 
SKSPPDIS010510008172, OM 4101563837, POD 
SKSPPDIS010510006393

M7

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky zemného plynu do OM odberateľa počas zazmluvneného obdobia, vrátane 
distribúcie aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v OM odberateľa, v kvalite zemného plynu zodpovedajúcej 
technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržiavanie platných právnych predpisov. Porušenie týchto 
povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ je v zmysle zákona o regulácii sieťových odvetví povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu.

Cena bude stanovená ako celková cena s DPH za dodávku plynu počas zmluvného obdobia za obidve OM.

Dodávateľ sa zaväzuje, že predložená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace so službami obchodníka s dodaním
tovaru, ceny za komoditu ako takú, ceny za prepravu, distribúciu, spotrebnej dane a DPH /t.j.: sadzby: SOP obchodník, SOP 
preprava, SOP distribúcia, FMS obchodník, FMS distribúcia, spotrebná daň, DPH, za 7 po sebe nasledujúcich mesiacov v 
zmysle platných cenových rozhodnutí ÚRSO vzťahujúcich sa na distribučné služby poskytované PDS, platnými v čase 
dodávky zemného plynu (prepravné a distribučné služby).

Súčasťou ceny je aj odborný konzultant pre poradenstvo a všetky náklady súvisiace s prípadným odpojením a zapojením 
oboch OM v distribučnej sieti.

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 PDS a ÚRSO.

Dodávateľ predloží presnú špecifikáciu a skladbu celkovej zmluvnej ceny, s uvedením jednotkových cien položkovito za obidve
OM, a to do 1 pracovného dňa od uzatvorenia zmluvy.

DPH si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

Cena bude uhradená v mene EUR.

Fakturačné podmienky pre obidve OM - odberateľ bude uhrádzať mesačné preddavkové platby na základe vystavených 
platobných kalendárov, osobitne na každé OM, vystavených dodávateľom do 30.5.2019, platných a účinných od 1.6.2019 - 
31.5.2020. Uvedeným sa dodávateľ zaväzuje správne (na základe predpokladanej spotreby) určiť rovnomernú výšku 
mesačných preddavkových platieb tak, aby vo vyúčtovacích faktúrach nevznikali neprimerane vysoké nedoplatky, príp. 
preplatky.

Spôsob platby – bezhotovostným stykom, formou úhrady faktúry vystavenej dodávateľom– mesačné preddavkové platby za 
daný mesiac so splatnosťou do 15. dňa v danom kalendárnom mesiaci na základe FA za opakovanú dodávku zemného plynu 
s fakturačným obdobím 1 mesiac, doručených mesačne poštou pre obe OM účtované osobitne.

Objednávateľ vypovedal zmluvu s pôvodným dodávateľom k 31.5.2019 na obidve OM. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať všetky 
úkony súvisiace so zmenou dodávateľa/pripojením oboch OM, o čom v dostatočnom predstihu informuje objednávateľa. 
Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť na všetky úkony s tým spojené ihneď po uzatvorení zmluvy.

Dodávateľ si nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade neodobratia, ako aj prekročenia zmluvného množstva 
zemného plynu.

Dodávateľ má povinnosť mať v prevádzke Zákaznícke centrá s pôsobnosťou do 20 km od sídla objednávateľa z dôvodu 
dostupnosti služieb.

Dodávateľ je povinný počas plnenia zmluvného vzťahu zabezpečiť pre objednávateľa energetického manažéra (konzultanta), s
ktorým bude objednávateľ konzultovať všetky otázky predmetu zmluvy. Táto služba bude súčasťou celkovej ceny za predmet 
zákazky a nebude spoplatnená osobitne.

Dodávateľ garantuje zabezpečenie pravidelnej a plynulej dodávky zemného plynu do OM odberateľa. Dodávateľ je oprávnený 
prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu: a) v čase keď je obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu do OM, b) po zistení 
neoprávneného odberu v OM, c) v prípade omeškania odberateľa s úhradou platby za opakovanú dodávku plynu alebo 
nedoplatku z vyúčtovacej faktúry.

Vyúčtovanie prebehne formou vystavenia vyúčtovacích faktúr osobitne za OM č. 4101575993, POD SKSPPDIS010510008172
a OM č. 4101563837, POD SKSPPDIS010510006393 dodávateľom k 31.12.2019,doručených v januári 2020 so splatnosťou 
15. dní za obdobie od 1.6.2019-31.12.2019. Následne vyúčtovanie prostredníctvom vyúčtovacích faktúr k 31.5.2020, 
doručených v júni 2020, za obdobie od 1.1.2020-31.5.2020 za obidve OM osobitne. Vyúčtovacie faktúry budú uhradené 
bezhotovostným platobným stykom.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na 12 mesiacov so začiatkom plnenia od 1.6.2019, 00.00 hod -31.05.2020, 24.00 hod.

Dodávateľ je povinný do 1 pracovného dňa od uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi nasledovné doklady: a) overenú 
kópiu dokladu o povolení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) 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 zemného 
plynu, b) čestné prehlásenie o platnosti zmluvy uzatvorenej s príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete na dané 
obdobie,
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c) vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy samostatne pre jednotlivé OM v kategórii Maloodber, v ktorom dodávateľ uvedie 
podrobnú štruktúru ceny, d) doklad, v ktorom budú uvedené kontaktné údaje oprávnenej osoby dodávateľa - konzultanta 
(meno,priezvisko, titul, prac. pozícia kontaktnej osoby pre účely zasielania informácií týkajúcich sa predmetnej zákazky, tel. 
číslo, e-mail). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Dodávateľ má povinnosť poskytovať služby zákazníckeho online portálu umožňujúcu prístup k zákazníckym dátam ako aj k 
službám ponúkaným prostredníctvom webového sídla dodávateľa.

V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v zmluve, alebo v OPET, z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil 
svoje povinnosti, vystaví objednávateľ negatívnu referenciu v EKS a negatívnu referenciu pre ÚVO, v ktorej objednávateľ 
oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom, 
pričom môže byť podľa zákona o VO uložený dodávateľovi zákaz účasti vo VO na dobu 3 rokov.

Odpojenie od zdroja zemného plynu sa vylučuje.

Požaduje sa, aby cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie 
ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky el. trhoviska (OPET) majú prednosť pred obchodnými podmienkami 
dodávateľa.

Výpovedná lehota zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok a OPET je jeden mesiac a začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Hrádok
Ulica: Sady M.R. Štefánika 66/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.06.2019 00:00:00 - 31.05.2020 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kWh
Požadované množstvo: 410000,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 442,84 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 131,41 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.
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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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.05.2019 11:52:01

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb EDEN
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Energie2, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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