Zmluva o združenej dodávke plynu
uzavretá v podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Názov spoločnosti:
Osoba oprávnená konať:
Sídlo:
IČO:
DIČ DPH:
Bank. spojenie:
Údaj o zápise:
(ďalej len „Dodávateľ“)

a

Názov spoločnosti:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Osoba oprávnená konať:

Ing. Tibor Králik, GR sekcie ekonomiky a všeobecnej správy

Sídlo:

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Korešpondenčná adresa:

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

IČO:

00699021

Bank. spojenie:

7000073594/8180

Kontaktná osoba:
Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, oddiel , vložka č.
(ďalej len „Odberateľ“)
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Článok 1
Základné ustanovenia
1.1

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Odberateľ na
obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž.
Článok 2
Predmet Zmluvy

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa po dobu účinnosti tejto Zmluvy:
a) dodávať plyn do odberných miest Odberateľa uvedených v Zmluve prílohe č. 1 –
Technická špecifikácia dodávky plynu (ďalej len „odberné miesto“) za podmienok
dohodnutých v Zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len
„VOP“) vydávaných Dodávateľom, ktorých znenie platné a účinné v deň podpisu
tvorí prílohu č. 2 Zmluvy,
b) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči
zúčtovateľovi odchýlok; odchýlkou je rozdiel medzi predpokladaným množstvom
dodávky plynu podľa tejto Zmluvy a skutočne odobratým množstvom plynu na
základe tejto Zmluvy,
c) zabezpečiť pre Dodávateľa distribúciu plynu a služby spojené s dodávkou plynu
(ďalej len „distribučné služby“).

2.2

Predmetom tejto Zmluvy je tiež záväzok Odberateľa dodaný plyn odobrať a zaplatiť za
jeho dodávku a za distribučné služby cenu uvedenú v článku 5 bode 5.1.
Článok 3
Podmienky dodávky plynu

3.1

Dňom začiatku dodávky plynu podľa tejto Zmluvy je 01. január 2014 o 00.00 hod
a dňom ukončenia dodávky plynu je 31. december 2014 o 24.00 hod.

3.2

Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu v ročnom predpokladanom množstve,
uvedenom v prílohe č. 1 – Technická špecifikácia dodávky plynu, ktoré Odberateľ
požaduje dodať a ktoré je Dodávateľ povinný pre Odberateľa zabezpečiť. Zmluvné strany
sa tiež dohodli na dennom maximálnom množstve (ďalej len „DMM“) špecifikovanom
v prílohe č. 1 Technická špecifikácia dodávky plynu, ktorým je maximálne množstvo
plynu, ktoré je Odberateľ oprávnený odobrať na odbernom mieste v ktorýkoľvek deň
počas trvania Zmluvy. V prípade prekročenia odberu nad DMM je dodávateľ oprávnený
účtovať Odberateľovi poplatky v zmysle Všeobecných obchodných podmienok
Dodávateľa.

3.3

Zmluvné strany sa dohodli na záväzku minimálneho odberu (Take or Pay), ktorý
predstavuje minimálne množstvo plynu v objeme 70% ročného predpokladaného
množstva, ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať podľa tejto Zmluvy. Ak Odberateľ počas
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roka odoberie menej ako touto Zmluvou dohodnutý minimálny odber plynu, Dodávateľ
má právo na úhradu odplaty za pripravenosť plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy, a to vo
výške 25% z ceny plynu uvedenej v bode 5.1 (cena za odobratý plyn) za neodobratý
objem minimálneho množstva plynu stanovený v tomto bode Zmluvy.
3.4

Odber plynu nad úrovňou ročného predpokladaného množstva Odberateľ oznámi
Dodávateľovi minimálne 1 kalendárny mesiac pred predpokladaným odberom zvýšeného
množstva plynu. Dodávateľ je povinný dodať odberateľovi plyn aj nad úroveň ročne
predpokladaného množstva plynu na základe a v súlade s oznámením uvedeným
v predchádzajúcej vete za cenu uvedenú v bode 5.1.

3.5

Za plyn dodaný podľa tejto Zmluvy je považovaný plyn, ktorý prešiel meradlom
v odbernom mieste, v množstve, ktoré Dodávateľovi poskytol prevádzkovateľ
distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) podľa osobitných predpisov upravujúcich meranie
a odovzdávanie údajov a podľa prevádzkového poriadku PDS. Odpočty nameraných
údajov v odberných miestach uskutočňuje PDS.

3.6

Množstvo plynu dodaného podľa tejto Zmluvy je merané v metroch kubických (m3)
a obchodnou jednotkou objemu odobratého plynu pre fakturáciu je kilowatthodina
(kWh).

3.7

Dodávateľ určí a oznámi Odberateľovi najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy oprávnenú osobu dodávateľa vrátane telefonického kontaktu a emailového
kontaktu na túto osobu. Oprávnená osoba dodávateľa vykonáva technickoadministratívneho poradcu, na ktorého je odoberateľ oprávnený obrátiť sa v prípade
technických alebo administratívnych problémov v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00
hod. Odberateľ určí a oznámi dodávateľovi najneskôr do 3 dní od nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy oprávnenú osobu Odberateľa vrátane telefonického a emailového
kontaktu na túto osobu. Oprávnená osoba Odberateľa plní úlohu kontaktnej osoby pri
plnení tejto Zmluvy.

3.8

Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje najmä:
a) Dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
b) návrh na vyhlásenie konkurzu voči Dodávateľom bol podaný treťou osobou, pričom
Dodávateľ je platobne neschopný alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie
konkurzného konania,
c) na majetok Dodávateľa bol vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku,
d) Dodávateľ vstúpil do likvidácie,
e) Dodávateľ nezabezpečí Odberateľovi plnenie predmetu zmluvy, a to najmä dodávku
plynu a distribučné služby, v súlade s touto Zmluvou.

3.9

V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa uvedené v bode 3.8
je Odberateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastane dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Odberateľom Dodávateľovi
alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Odberateľa o odstúpení
zaslanom Dodávateľovi. Písomné oznámenie Odberateľa o odstúpení od Zmluvy sa
považuje za doručené Dodávateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia
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prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Dodávateľ o uložení
zásielky nedozvedel.
3.10

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné
vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli do dňa účinnosti odstúpenia od
tejto Zmluvy, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od Zmluvy.

3.11

Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na
uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu
škody, zmluvnej pokuty, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia
sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia vzťahujúce
sa k vysporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe Zmluvy zostávajú v
platnosti do momentu ich vysporiadania.

3.12

Za porušenie povinnosti uvedené v bode 3.7 a za podstatné porušenie tejto Zmluvy podľa
bodu 3.8 písm. e) ma Odberateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 3000 EUR za každé
takéto porušenie a každý i začatý deň, v ktorom nastalo alebo trvalo porušenie zmluvy.

Článok 4
Zodpovednosť za odchýlku
4.1

Dodávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za odchýlku Odberateľa v plnom
rozsahu.
Článok 5
Cena a platobné podmienky

5.1

Cena za dodávku plynu je konečná, nie je možné ju zvyšovať a je stanovená takto:
a)

cena za dodávku plynu v kategórii maloodber v tarife M3 pre odberné miesto
kuchyňa - Hlboká cesta 2, Bratislava, č. odberného miesta: 4100012968 je:
a.1 cena za odobraný plyn:............(EUR/kWh)
a.2 fixná mesačná sadzba:.................(EUR)

b)

cena za dodávku plynu v kategórii stredný odber v tarife S pre odberné miesto
kotolňa - Hlboká cesta 2, Bratislava, č. odberného miesta: 4100145047 je:
b.1 cena za odobraný plyn: ............(EUR/kWh)
b.2 fixná mesačná sadzba: .................(EUR)

c)

cena za dodávku plynu v kategórii maloodber v tarife M4 pre odberné miesto Nám.
SNP 27, Bratislava, č. odberného miesta: 4101480748 je:
c.1 cena za odobraný plyn: ............(EUR/kWh)
c.2 fixná mesačná sadzba: .................(EUR)
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d)

cena za služby súvisiace s prepravou a cena za služby súvisiace s distribúciou plynu
je fakturovaná podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
platného a účinného v čase dodávky plynu,

e) k cenám uvedeným v písmenách a), b), c) a d) tohto bodu sa pripočítava DPH,
prípadne ďalšie dane a poplatky stanovené príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, a to vo výške a spôsobom stanoveným príslušnými platnými
a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
f)

v cenách za odobratý plyn uvedených v tomto bode 5.1 v písmene a) bode a.1,
písmene b) bode b.1 a písmene c) bode c.1 je zahrnutá aj cena za skladovanie plynu.

5.2

Odber plynu bude financovaný bezhotovostným stykom na základe preddavkových
faktúr. Dodávateľ doručí Odberateľovi mesačnú preddavkovú faktúru za príslušný
kalendárny mesiac odberu plynu do 10. dňa tohto kalendárneho mesiaca. Odberateľ
uhradí preddavkovú faktúru do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
preddavková faktúra doručená Odberateľovi.

5.3

Výšku mesačného preddavku si zmluvné strany dohodnú do 7 dní od uzatvorenia
Zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete na
výške mesačného preddavku, Odberateľ zaplatí mesačný preddavok vo výške 60% z
jednej dvanástiny z ceny za predpokladaný ročný odber plynu.

5.4

Dodávateľ je povinný v rámci odberného miesta v kategórii stredný odber vyúčtovať
Odberateľovi skutočné množstvo odobratého plynu a doručiť vyúčtovaciu faktúru
Odberateľovi do 15 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bol plyn odobratý.
Dodávateľ je povinný v rámci odberných miest v kategórii maloodber vyúčtovať
Odberateľovi skutočné množstvo odobratého plynu do 15 dní od ukončenia ročného
fakturačného obdobia, v ktorom bol plyn odobratý, a doručiť vyúčtovaciu faktúru
Odberateľovi. Vyúčtovacia faktúra so zohľadnením pravidelných mesačných
preddavkových platieb je splatná do 30 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry. Preplatok z
vyúčtovacej faktúry bude odberateľovi vrátený do 30 dní od doručenia vyúčtovacej
faktúry.

5.5

Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov, ktoré nie sú uvedené v tejto Zmluve
a ich povinnosť platiť nevyplýva z všeobecne záväzného právneho predpisu.

5.6

Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi úroky z omeškania platieb vo výške
stanovenej podľa § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.

5.7

Ak sa Odberateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní od jej
splatnosti Dodávateľ zašle Odberateľovi bezodplatne písomnú upomienku.

5.8

Ak odberateľ ani do 30 dní od doručenia druhej bezodplatnej upomienky neuhradí
faktúru je Dodávateľ oprávnený prerušiť dodávku plynu Odberateľovi do zaplatenia
dlžnej sumy.
Článok 6
Možnosti prerušenia a obmedzenia dodávky

6.1

Dodávky uvedené v tejto Zmluve sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené
alebo obmedzené zo strany Dodávateľa len z dôvodu uvedeného v bode 5.8 tejto Zmluvy
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a z dôvodov uvedených v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Článok 7
Reklamácia
7.1

Dodávateľ je povinný riadne plniť predmet Zmluvy, dodržiavať túto Zmluvu a štandardy
kvality dodávky plynu a distribúcie plynu stanovené osobitnými predpismi.

7.2

Ak sa stane chyba alebo omyl pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné
vyrovnanie rozdielu. Ak Odberateľ zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle
Dodávateľovi písomnú žiadosť o overenie správnosti vyúčtovania platby s uvedením
reklamovaných skutočností a priložením podkladov potrebných na prešetrenie
reklamácie. Dodávateľ overí správnosť vyúčtovania platby za dodaný plyn a distribučné
služby a v prípade opodstatnenosti reklamácie odstráni zistené nedostatky vo vyúčtovaní
vystavením opravnej faktúry v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Odberateľa. Ak
chybu zistí Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru. Plynutie lehoty
splatnosti chybnej faktúry sa zastaví a na opravenej faktúre, bude opäť uvedená 30 dňová
lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova doručením faktúry Odberateľovi.

7.3

Odberateľ má právo písomne reklamovať aj iné chyby, ku ktorým došlo pri realizácii
tejto Zmluvy.

7.4

V prípade nedostatkov alebo vád pri dodávke plynu alebo pri plnení predmetu zmluvy
Dodávateľom, Odberateľ elektronickou formou alebo listinnou formou uplatní
reklamáciu plnenia predmetu zmluvy. Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok
prešetrenia písomne oznámi Odberateľovi v lehote 30 dní od doručenia reklamácie.
Pokiaľ si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany, môže Dodávateľ
predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších najviac 5 dní. Týmto nie sú dotknuté
ustanovenia o zmluvnej pokute podľa tejto Zmluvy.

7.5

Odberateľ uplatňuje reklamáciu písomne na doručovacej adrese Dodávateľa:
........................................ alebo elektronickou poštou na emailovú adresu
......................................................
Článok 8
Náhrada škody

8.1

Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, má
poškodená zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody okrem
prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky plynu a
distribučných služieb v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi (napr.
zákonom o energetike) a s touto Zmluvou alebo okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.

8.2

Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonom
energetike a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3

Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri
ktorých sú si vedomí, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody
odvrátiť.
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Článok 9
Trvanie Zmluvy
9.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

9.2

Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2014.

9.3

Odberateľ môže bez poplatku ukončiť tento zmluvný vzťah písomnou výpoveďou
s dvojmesačnou výpovednou lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Dvojmesačná
výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená Dodávateľovi.

9.4

Zmluva môže byť zrušená dohodou zmluvných strán, ktorá musí takisto obsahovať
spôsob vzájomného vyrovnania ako aj ďalších opatrení, súvisiacich s ukončením dodávky
a dopravy plynu do príslušného odberného miesta.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Právne vzťahy pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktoré nie sú v nej upravené, alebo sú
upravené len čiastočne, sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom, najmä
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 251/2012
Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ďalšími
súvisiacimi právnymi predpismi.
10.2 Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných
dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10.3 Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, Dodávateľ obdrží dve vyhotovenia
a Odberateľ tri vyhotovenia.
10.4 Zmluva má prednosť pred ustanoveniami VOP, ktoré túto Zmluvu dopĺňajú a sú uvedené
v prílohe č. 2.
10.5 Ak niektorá časť tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnou v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov, ostatné časti Zmluvy ostávajú v platnosti. Ak sa stane niektoré
ustanovenie Zmluvy neplatným alebo nevykonateľným, sú zmluvné strany povinné ho
nahradiť novým platným a vykonateľným ustanovením, ktoré v maximálnej možnej
miere bude v súlade so zámermi zmluvných strán, ktoré tieto sledovali pôvodným
ustanovením.
10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 : Technická špecifikácia dodávky plynu,
Príloha č. 2 : Všeobecné obchodné podmienky
10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,
s obsahom Zmluvy súhlasia, Zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu a nebola uzatvorená v
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tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.

Za odberateľa:

Za dodávateľa:

V Bratislave dňa................................

V Bratislave dňa................................

...........................................................

...........................................................
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