
Kúpna zmluva č. Z202123405_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Okresný súd Dolný Kubín
Sídlo: Radlinského 36, 02625 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00165751
DIČ: 2020565195
IČ DPH:
Telefón: 0438854190

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Sídlo: Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 50060872
DIČ: 2120175706
IČ DPH: SK2120175706
Telefón: 0903291081

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka zemného plynu
Kľúčové slová: dodávka 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

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, zabezpečenie služieb súvisiacich s prepravou a distribúciou zemného plynu 
do odberného miesta objednávateľa počas celého zmluvného obdobia. Dodávka zemného plynu musí byť v kvalite 
zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov SR. 
Objednávateľ požaduje  dodávku zemného plynu na obdobie od 01.01.2022 od 06.00 hod. do 01.01.2023 do 06.00 hod.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná ročná spotreba kWh 300000

Počet odberných miest počet 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Číslo odberného miesta (ČOM) 3110012822

POD kód SKSPPDIS000510504814

Adresa odberného miesta Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín

Typ tarify pre odberné miesto M8

Charakter odberu TÚV a kúrenie

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa pravidelne dodávať zemný plyn do odberného miesta objednávateľa podľa 
špecifikácie objednávateľa, podľa podmienok dohodnutých v zmluve a Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
(OPET) a Osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu (OUEP). Porušenie tejto povinnosti sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Pre zmluvné vzťahy platia Obchodné podmienky elektronického trhoviska a Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku 
elektriny a plynu  účinné ku dňu uzavretia tejto zmluvy, tvoria jej neoddeliteľnú prílohu a majú prednosť pred všeobecnými 
obchodnými podmienkami dodávateľa.

Dodávateľ garantuje pravidelnú dodávku plynu pre odberné miesto objednávateľa a zabezpečenie služieb súvisiacich s 
prepravou a distribúciou do odberného miesta v kvalite plynu zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa 
distribučnej siete. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlky za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok po 
dobu trvania zmluvy.

Množstvo odoberaného plynu je predpokladané a určené podľa skutočnej spotreby v predchádzajúcich dvoch rokoch.

Dodávateľ zabezpečí súčinnosť s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení OM v distribučnej sieti v plnom rozsahu.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy:

a) kalkuláciu ceny v súlade s opisným formulárom, platnými OUEP, v ktorej dodávateľ uvedie podrobnú štruktúru ceny - 
podrobný spôsob výpočtu zmluvnej ceny a podrobnú špecifikáciu všetkých nákladových položiek, pri dodržaní všetkých 
legislatívnych náležitostí spojených s dodávkou plynu.

b) kontaktné údaje oprávnených osôb vo veciach plnenia (meno, priezvisko, pracovnú pozíciu, telefón, email)

Cena musí byť finálna a musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa - cenu za dodávku predpokladaného množstva plynu za 
príslušné obdobie, cenu za služby prepravy, cenu za služby skladovania, cenu za distribúciu, spotrebnú daň, poplatkov za 
odberné miesto, daň z pridanej hodnoty - v zmysle čl. V. OUEP (príloha č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam - VZP).

Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou plynu a poskytovanými 
distribučnými službami a súvisiacimi službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s legislatívnymi zmenami všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutiami URSO.

Ak počas zmluvy dôjde k zmene regulovaných cien, dodávateľ je povinný túto zmenu ceny písomne oznámiť objednávateľovi.

Za neodobratie resp. prekročenie zmluvného (predpokladaného) množstva spotreby plynu dodávateľ nebude voči 
objednávateľovi uplatňovať žiadne sankcie (zmluvné pokuty, prirážky, doplatky atď.).

Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude navyšovať cenu počas zmluvného obdobia, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej 
spotreby zemného plynu.

Odpočet a vyúčtovanie spotreby plynu sa bude vykonávať mesačne, vždy k poslednému dňu príslušného mesiaca.

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi preddavky za dodávku plynu. Dodávateľ vyhotoví rozpis mesačných 
zálohových platieb so splatnosťou k 15-temu dňu v danom mesiaci. Preddavkové platby určí dodávateľ na základe 
predpokladanej spotreby na daný mesiac.

Dodávateľ vyhotoví vyúčtovaciu faktúru za spotrebu plynu k poslednému dňu príslušného mesiaca, v ktorej vypočíta rozdiel 
medzi finálnou cenou stanovenou podľa skutočného odberu plynu a odberateľom uhradeným preddavkom za príslušný 
mesiac. Splatnosť vyúčtovacej faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Dňom úhrady sa rozumie deň, kedy bola fakturovaná 
suma odpísaná z účtu objednávateľa na účet dodávateľa.

Faktúry budú vystavené dodávateľom a doručené odberateľovi do sídla odberateľa v papierovej forme. Faktúra musí 
obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonov SR.

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku plynu chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu použitím nesprávnej konštanty, 
použitím nesprávnej sadzby matematickou chybou a pod.  majú objednávateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne 
fakturovaných čiastok. Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote  30 dní 
odo dňa, kedy jej bola reklamácia doručená.

Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na predmet
zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne plnenie 
predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Dodávateľ prehlasuje, že je držiteľom povolenia od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na podnikanie v energetike 
podľa platnej legislatívy v rozsahu predmetu zákazky, prípadne pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku 
zemného plynu a dodávateľ môže byť objednávateľom vyzvaný po uzavretí zmluvy k preukázaniu tejto skutočnosti. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušene zmluvných podmienok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Radlinského 36

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2022 00:00:00 - 31.12.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kWh
Požadované množstvo: 300000,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021  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: 24 096,38 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 28 915,66 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123405

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:50:01

Objednávateľ:
Okresný súd Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123405


Zákazka


Identifikátor Z202123405


Názov zákazky Dodávka zemného plynu


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317162


Dodávateľ


Obchodný názov MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.


IČO 50060872


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


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 7:44:44


Hash obsahu návrhu
plnenia LT+BMH2NIcwuB17mZLAAvRSY7oVk0BBgzM/+YCBUEXA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Komodita 20 939,999 €
Štrukturovanie 0,000 €
Preprava 581,026 €
Plyn na prev. účely 29,316 €
Distribúcia 2 150,040 €
Spotrebná daň 396,00 €
Celkom bez DPH 24 096,38 €
Celkom s DPH 28 915,66 €


Prílohy:
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