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ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU
číslo 1120060/2013
(ďalej len „Zmluva")
uzatvorená podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Zmluvné strany:
Dodávateľ:
Obchodný názov:
Energie2, a.s.
Sídlo:
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
IČO:
46 113 177
DIČ:
2023235225
IČ DPH:
SK2023235225
Tel.:
0850 166066
E-mail:
info@energie2.sk
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Zapísaný/á v Obchodnom registri, Okresný súd Bratislava, oddiel Sa, vi. č. 5389/B
ako oprávnená osoba dodávať zemný plyn koncovým odberateľom na základe povolenia
č.2011P 0160 vydaného dňa 18.1.2012 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Adresa pre úhrady faktúr za dodávku plynu je totožná so sídlom dodávateľa.
Bankové spojenie dodávateľa:
Číslo účtu:
264602996
Kód banky:
0900

Slovenská sporiteľňa a. s.

(ďalej len „Dodávateľ")

Odberateľ:
Obchodný názov:

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Komenského 215, 038 52 Sučany
RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ školy
00627844
2021469725
neplatca
+421 434293474
+421 434293086
gbas@gbas.sk

Adresa pre zaslanie faktúr za dodávku plynu je totožná so sídlom odberateľa.
Bankové spojenie odberateľa:
Číslo účtu:
Kód banky:

Štátna pokladnica.
7000103749
9180

/

Údaje o odbernom mieste
Adresa:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Ulica:
Komenského
Číslo domu:
215
Obec:
Sučany
PSČ:
038 52
Odberné miesto:
4100041628
POD kód odberného miesta:
SKSPPDIS00061600438
Číslo meradla:
51045782YD06
Predpokladaná ročná spotreba pre r. 2013:
Predpokladaná ročná spotreba pre r. 2014:

370 000 kWh
370 000 kWh

Skutočná ročná spotreba za uplynulé
obdobie od 19.04.2011 do 18.04.2012:

367 594 kWh

Dohodnutý druh tarify:

M4

Spôsob úhrady preddavkových platieb:
Spôsob úhrady faktúr:

Prevodný príkaz
Prevodný príkaz

Zmluva nadobúda účinnosť dňom začiatku dodávky plynu Dodávateľom a uzatvára sa
na dobu určitú (ďalej len „zvolená doba trvania Zmluvy") na 24 mesiacov.

Článok 1.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi plyn, ktorý
odoberá pre vlastnú spotrebu v dohodnutom množstve, zabezpečiť distribúciu plynu do
odberného miesta Odberateľa vrátane súvisiacich služieb a záväzok prevziať za Odberateľa
zodpovednosť za odchýlku (ďalej len „Dodávka plynu"). Záväzkom Odberateľa je zaplatiť
Dodávateľovi za Dodávku plynu cenu podľa tejto Zmluvy. Cena dodávky plynu vychádza z
ceny ponuky Dodávateľa, ktorú predložil ako úspešný uchádzač do podprahovej zákazky
organizovanej podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena ponuky uchádzača je
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
1.2. Dodávka plynu bude uskutočňovaná podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike") a platných
Obchodných podmienok dodávky plynu pre Odberateľa plynu dohodnutých v tejto zmluve.
1.3. Dodávka plynu je splnená umožnením Odberateľovi odobrať plyn z distribučnej siete
príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa
pripojené (ďalej len „PDS") do odberného miesta Odberateľa.
1.4. Pokiaľ v tejto Zmluve n i ej e uvedené inak, distribúciu plynu zabezpečí Dodávateľ pre
Odberateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v platnom Prevádzkovom poriadku PDS
(ďalej len „Prevádzkový poriadok"), ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví Slovenskej republiky (ďalej len „ÚRSO"). Prevádzkový poriadok v platnom znení je
spravidla zverejnený na webovom sídle PDS.
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1.5. Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informáciu o dôvodoch výmeny
určeného meradla ustanovuje § 76 odsek 10 Zákona o energetike, t. j. pri plánovanej výmene
určeného meradla bude termín oznámený písomne aspoň 30 dní vopred, to neplatí, ak
Odberateľ súhlasí s neskorším oznámením termínu plánovanej výmeny určeného meradla.

Článok 2. Doba
trvania zmluvy
2.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom
zvolená doba trvania Zmluvy (24 mesiacov) začína plynúť dňom začatia Dodávky plynu
Odberateľovi.. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.. Po uplynutí
zvolenej doby trvania Zmluvy sa Zmluva môže predĺžiť maximálne na dobu ďalších 3
mesiacov.
2.2 Pokiaľ niektorá zmluvná strana vypovedá zmluvu počas trvania Zmluvy, tak výpovedná
lehota uplynie najneskôr 3 mesiace od doručenia písomnej výpovede zmluvy druhej zmluvnej
strane.
2.3. Dodávateľ má povinnosť písomne oznámiť zmenu ceny za dodávku plynu, okamžite ako
sa o zmene dozvie. Odberateľ má právo počas trvania Zmluvy v prípade nesúhlasu so zmenou
ceny za dodávku plynu, Zmluvu vypovedať. Vypovedania Zmluvy v takomto prípade sa
uskutoční doručením oznámenia o výpovedi Zmluvy Dodávateľovi. Účinnosť vypovedania
Zmluvy bude najneskôr k plánovanému dňu účinnosti zmeny ceny za dodávku plynu. Cena za
dodávku plynu počas výpovednej lehoty bude nezmenená.
2.3. Zmluva ukončená spôsobom podľa bodu 2.2. a 2.3. bude ukončená bez poplatku.

Článok 3.
Cena
3.1. Odberateľ sa zaväzuje plyn odoberať a zaplatiť Dodávateľovi za jeho dodávku cenu
určenú v tejto zmluve po zvolenú dobu trvania Zmluvy. V prípade zmeny regulovaných
poplatkov alebo zavedenia nových poplatkov, alebo nových daní príslušnými štátnymi
orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať
od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje tieto poplatky alebo dane zaplatiť.

Odberateľ plynu má právo na riadne a úplné informácie o skladbe jednotlivých zložiek ceny
za dodávku plynu vrátane ich jednotkovej ceny na vyhotovenej faktúre alebo v materiáli
zasielanom súčasne s faktúrou.
!

Informácia o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku plynu obsahuje najmä jednotkovú
cenu za
1.
2.
3.
4.

nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa plynu,
prepravu plynu,
distribúciu plynu,
skladovanie plynu.

Zmluvná cena za:
za 1 kWh .

...0,0305....EUR bez DPH
DPH 20 %

'

...0,0366.. EUR s DPH
3.2 Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených nákladov, ktoré
budú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhodnutiami štátnych orgánov Slovenskej
republiky a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť. Cenu regulovaných poplatkov a cenu za
dodaný plyn sa zaväzuje Odberateľ uhradiť spôsobom podľa Zmluvy.
3.3. Kompenzácia za nedodržanie dohodnutej kvality dodaného plynu a služieb súvisiacich s
dodávkou vrátane kompenzácie za chybné alebo oneskorené vyúčtovanie platby za dodávku
plynu bude určená vo výške a spôsobom podľa osobitného právneho predpisu vydaného
URSO, ktorým sa ustanovujú štandardy kvality pre dodávaný plyn.

Článok 4. Záverečné
ustanovenia
4.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je cena podľa ponuky Dodávateľa predložená do
podprahovej zákazky organizovanej podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.2. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
každá zmluvná strana dostala po dvoch vyhotoveniach.
4.3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní,
slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýhodných
podmienok.
4.4. Štatutárny zástupcovia zmluvných strán, ktoré Zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých
zmluvných strán, týmto vyhlasujú, že sú plne oprávnené na platné uzavretie Zmluvy.
4.5. Začatím Dodávky plynu podľa tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca Zmluva pre
odberné miesto uvedené v tejto Zmluve.
4.7. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia Zákonom o energetike, a
všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
V Sučanoch dňa 31.12.2012

V Sučanoch dňa 31.12.2012

Odberateľ:

Dodávateľ:
.

Prílohy:
Obchodné podmienky dodávateľa *

