Kúpna zmluva č. Z202010242_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

METRO Bratislava a.s.
Primaciálne nám. 1, 81101 Bratislava, Slovenská republika
35732881
2020268910
SK2020268910
0267201111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MET Slovakia, a.s.

Sídlo:

Rajská 7, 81108 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

45860637

DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

0907788717

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zemný plyn

Kľúčové slová:

Zemný plyn

CPV:

09123000-7 - Zemný plyn; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Zemný plyn

Funkcia
Pravidelná dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu do odberného miesta objednávateľa
počas zmluvného obdobia.
Poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku objednávateľa.
Garancia zabezpečenia plynulej dodávky zemného plynu do uvedeného odberného miesta objednávateľa.
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu do odberného miesta
objednávateľa od 01.06.2020 do 31.05.2022.
Technické vlastnosti

Jednotka

Odberné miesto- predpokladaná celková spotreba
zemného plynu počas doby uzavretia zmluvy 24
mesiacov

kWh

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Počet odberných miest

1

POD kód odberného miesta

SKSPPDIS020119000119

Číslo odberného miesta

3000000553

Typ tarify pre odberné miesto

maloodber, M7

Zmluvné obdobie: začiatok

01.06.2020
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Minimum

Maximum

Presne
354 000

Zmluvné obdobie: koniec

31.05.2022

Predpokladaná ročná spotreba v kWh

177 000

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Odberné miesto je v meste Bratislava.
2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlky za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok po
dobu trvania zmluvy.
3. Cena musí byť určená ako celková cena bez DPH za dodávku plynu počas zmluvného obdobia 24 mesiacov. Zmena ceny
je možná výlučne za podmienok uvedených v platných Obchodných podmienkach elektronického trhoviska (OPET), platných
Osobitných ustanoveniach o zákazke na dodávku elektriny a plynu (OUEP) a v zmysle platnej legislatívy v oblasti
plynárenstva, resp. v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán, formou písomného dodatku a to len v prípadoch
vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí PDS a ÚRSO.
4. Dodávateľ sa zaväzuje, že predložená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodávkou zemného plynu.
5. Dodávateľ garantuje zabezpečenie pravidelnej dodávky zemného plynu do uvedeného odberného miesta.
6. Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude voči odberateľovi uplatňovať sankcie alebo pokuty v prípade neodobrania, ako aj
prekročenia zmluvného (predpokladaného) množstva zemného plynu.
7. Cena za dodávku zemného plynu bude fakturovaná formou preddavkových faktúr za opakovanú dodávku zemného plynu
mesačne vo výške 1/24 z výšky zmluvnej ceny. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia.
8. Vyúčtovanie spotreby plynu sa bude vykonávať každých 12 mesiacov, resp. k dátumu ukončenia zmluvy. Dodávateľ vo
vyúčtovacej faktúre zohľadní rozdiel medzi sumou uhradenou v preddavkových faktúrach a sumou za skutočne odobratý
zemný plyn. Dodávateľ odošle vyúčtovaciu faktúru najneskôr 15. pracovný deň po skončení fakturačného obdobia a jej
splatnosť bude 30 dní odo dňa jej vystavenia.
9. Zmluvná cena musí byť konečná a obsahovať všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny za služby obchodníka, ceny za
služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto, bez
dane z pridanej hodnoty - t.j. cenu konečnú, ktorú zaplatí odberateľ za dodávku predpokladaného množstva zemného plynu.
10. Dodávateľ vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru za odberné miesto do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.
11. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi akékoľvej ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou zemného plynu a
poskytovanými distribučnými službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a
rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
12. Ponúknutá cena bude v zmysle technickej špecifikácie za celé množstvo odberu počas trvania zmluvy.
13. Do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, dodávateľ predloží: rozpis jednotlivých zložiek ceny v nasledovnej: cena za
zemný plyn v EUR bez DPH/kWh, cena za prepravu v EUR bez DPH/kWh a cena za štrukturovanie v EUR bez DPH/kWh,
DPH, spotrebnú daň ako aj všetky ostatné poplatky spojené s cenou za dodávku zemného plynu, ktoré si dodávateľ plánuje
zahrnúť do ceny. Uvedené jednotkové ceny za dodávku zemného plynu sú konečné a obsahujú všetky oprávnené náklady
predávajúceho.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava V

Obec:

Bratislava - mestská časť Petržalka

Ulica:

Muchovo námestie 12

Čas / lehota plnenia zmluvy:
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01.06.2020 00:00:00 - 31.05.2022 23:59:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celý set v zmysle opisného formulára

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 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: 10 473,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 567,60 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.

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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.05.2020 13:08:02
Objednávateľ:
METRO Bratislava a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MET Slovakia, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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