
Kúpna zmluva č. Z201843198_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Social. Trans, n.o.
Sídlo: Jarná 23, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika
IČO: 35581654
DIČ: 2022224732
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0903608245

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: SK2702000000001033311555
Telefón: +421907843532

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Združená dodávka zemného plynu
Kľúčové slová: dodávka zemného plynu, preprava, distribúcia, zemný plyn, služby obchodníka 
CPV: 09123000-7 - Zemný plyn; 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Funkcia

Dodávka zemného plynu do Odberného miesta Objednávateľa (ďalej len ,,OM") v množstve, čase, kvalite a za účelom 
uvedeným v technických špecifikáciách  podľa Osobitných požiadaviek na plnenie.

Doba plnenia: od 01.12.2018 do 31.12.2020

Preprava plynu, distribúcia plynu, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je OM objednávateľa pripojené 
a ostatné súvisiace služby (ďalej len ako ,,Distribučné služby").

Prevzatie zodpovednosti za odchýlku za Objednávateľa pre OM Objednávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Odberné miesto č.1 (OM1): Jarná 18, maloodber, 
predpokladané zmluvné množstvo za 12 mesiacov kWh 91000

Odberné miesto č.1 (OM1): Jarná 18, maloodber, 
predpokladané zmluvné množstvo za 25 mesiacov kWh 182000

Odberné miesto č.2 (OM2): Jarná 23, maloodber, 
predpokladané zmluvné množstvo za 12 mesiacov kWh 62000

Odberné miesto č.2 (OM2): Jarná 23, maloodber, 
predpokladané zmluvné množstvo za 25 mesiacov kWh 124000
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Odberné miesto č.3 (OM3): Jarná 18/1, maloodber, 
predpokladané zmluvné množstvo za 12 mesiacov kWh 42000

Odberné miesto č.3 (OM3): Jarná 18/1, maloodber, 
predpokladané zmluvné množstvo za 25 mesiacov kWh 84000

Odberné miesto č.4 (OM4): Jarná 24, maloodber, 
predpokladané zmluvné množstvo za 12 mesiacov kWh 14000

Odberné miesto č.4 (OM4): Jarná 24, maloodber, 
predpokladané zmluvné množstvo za 25 mesiacov kWh 28000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. OM1

Adresa OM1: Jarná 18, Spišské Vlachy

Identifikácia OM1 (POD kód): SKSPPDIS001010904276

Číslo OM1: 37788

Charakteristika OM1: ohrev TUV, kúrenie, varenie

Pásmová tarifa - v zmysle Vyhlášky Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví (URSO) č.223/2016 Z.z. maloodber

OM2

Adresa OM2: Jarná 23, Spišské Vlachy

Identifikácia OM2 (POD kód): SKSPPDIS001010902358

Číslo OM2: 37786

Charakteristika OM2: ohrev TUV, kúrenie, varenie

Pásmová tarifa - v zmysle vyhlášky URSO č.223/2016 
Z.z. maloodber

OM3

Adresa OM3: Jarná 18/1, Spišské Vlachy

Identifikácia OM3 (POD kód): SKSPPDIS011010002315

Číslo OM3: 45897

Charakteristika OM3: ohrev TUV, kúrenie, varenie

Pásmová tarifa - v zmysle vyhlášky URSO č.223/2016 
Z.z. maloodber

OM4

Adresa OM4: Jarná 24, Spišské Vlachy

Identifikácia OM4 (PODkód): SKSPPDIS011010002314

Číslo OM4: 45896

Charakteristika OM4: ohrev TUV, kúrenie, varenie

Pásmová tarifa - v zmysle vyhlášky URSO č.223/2016 
Z.z. maloodber

Zmluvné obdobie združenej dodávky

Začiatok plnenia: 01.12.2018

Koniec plnenia: 31.12.2020

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len ,,VZP"), ktoré tvoria súčasť Obchodných podmienok 
elektronického trhoviska (ďalej len ,,OPET") a Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodanie elektriny a plynu (ďalej len 
,,OUEP"), ktoré tvoria Prílohu č.1 k VZP. OPET, VZP a OUEP upravujú najmä otázky súvisiace so vznikom tejto Zmluvy na 
združenú dodávku plynu, nadobudnutím a stratou účinnosti a platnosti tejto Zmluvy, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán 
založených touto Zmluvou.

OPET spolu s VZP a OUEP tvoria prílohu k tejto Zmluve na združenú dodávku plynu. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou 
a OPETom, VZP alebo OUEP, majú podmienky a požiadavky uvedené v tejto Zmluve prednosť pred takými odlišnými 
ustanoveniami OPET, VZP aklebo OUEP.
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Plnenie zmluvy bude zabezpečené v štandardoch kvality podľa Vyhlášky URSO č. 278/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v znení neskorších predpisov.

Dodávka plynu je považovaná za opakované plnenie a to v mesačných lehotách počas celej doby plnenia zmluvy.

OM Objednávateľa je pripojené do distribučnej siete príslušného PDS.

Objednávateľ je správcom nehnuteľností, do ktorých sa bude uskutočňovať dodávka plnenia, vrátane objektu, v ktorom je 
umiestnené odberné zariadenie Objednávateľa.

Zmluva o dodávke plynu s aktuálnym dodávateľom končí ku dňu predchádzajúcemu dňu začatia dodávky uvedenému v časti 
Technická špecifikácia premetu zmluvy.

Cena za Plnenie musí byť stanovená ako celková cena za dodávku plynu s DPH, počas celého zmluvného obdobia, za 
podmienok uvedených v platných OPET, platných OUEP a v zmysle platnej legislatívy v oblasti plynárenstva. Pre stanovenie 
ceny za distribučné služby použiť cenník distribúcie príslušného PDS, schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
(URSO).

Faktúra za opakované dodávky vystavená Dodávateľom je splatná v lehote 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Každá 
faktúra bude vystavená v písomnej forme a doručená do miesta sídla odberateľa. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu. Objednávateľ požaduje uvádzať vo vystavenej faktúre o združenej dodávke zemného plynu rozpis 
spotreby zemného plynu za jednotlivé odberné miesta.

Akékoľvek prerušenie dodávky plynu v rozpore s touto zmluvou a/alebo platnými právnymi predpismi v oblasti energetiky je 
pre objednávateľa dôvodom  na odstúpenie od zmluvy.

Dodávateľ je v zmysle zákona č.250/2012 Z.z.o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov povinný 
dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn formou opakovaných dodávok do OM objednávateľa v rozsahu predpokladaného odberu 
plynu dohodnutého v zmluve a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dodávateľ garantuje prevzatie zodpovednosti za odchýlku v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej 
siete pri dodávke plynu do uvedeného OM. Nedodržanie tohto záväzku/garancie je pre objednávateľa dôvodom na odstúpenie 
od zmluvy.

Zmluvná cena je výsledkom elektronickej aukcie a platí počas celej doby trvania zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude 
objednávateľovi účtovať žiadne fixné poplatky za OM, ani žiadne iné poplatky. Dodávateľ predloží do 7 pracovných dní od 
uzatvorenia zmluvy: štruktúru zmluvnej ceny, t.j. rozpis jednotlivých položiek, z ktorých bola výsledná cena zložená.

V cene za jednotku zemného plynu sú zahrnuté všetky poplatky za súvisiace služby, napr. spotrebná daň, DPH, distribučné 
poplatky, straty na distribúcii, odvod do národného jadrového fondu, prevádzka systému.

Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi z dôvodu vzniku odchýlky medzi skutočným odberom 
zemného plynu a uvedeným predpokladaným množstvom odberu zemného plynu žiadne sankcie.

Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú riadiť sa pri plnení zmluvy všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť 
energetiky, najmä zákonom č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov, zákonom 
č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o 
energetike"), vyhláškou URSO č.24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a 
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v tejto zmluve sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok a objednávateľovi zakladá právo odstúpiť od zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa 
tejto podmienky, dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy voči objednávateľovi žiadne sankcie.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.12.2018 do 31.12.2020.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Objednávateľ bude mesačne uhrádzať zálohové platby - preddavky na základe platobného kalendára, vypracovaného 
Dodávateľom v rovnomernej výške stanovenej z predpokladanej ročnej platby za dodávku plynu v týchto tarifách počas 
príslušného obdobia.

Dodávateľ zašle Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru za dodávku zemného plynu po skončení kalendárneho roka, t.j. k 
31.12.2018, k 31.12.2019 a k 31.12.2020. Podkladom pre zúčtovaciu faktúru budú namerané skutočné množstvá odobratého 
plynu v jednotlivých odberných miestach Objednávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Spišské Vlachy
Ulica: Jarná 23 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2018 00:00:00 - 31.12.2020 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ,,sada´´
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018  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: 18 333,32 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 999,98 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.10.2018 09:38:04

Objednávateľ:
Social. Trans, n.o.
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
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