
Kúpna zmluva č. Z202029779_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: VITALITA n.o. LEHNICE
Sídlo: Lehnice 113, 93037 Lehnice, Slovenská republika
IČO: 36084328
DIČ: 202 176 4228
IČ DPH: nie sme platci
Bankové spojenie: IBAN: SK 42090 00000000 191931886
Telefón: 0918 823 227

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
Bankové spojenie: IBAN: SK2702000000001033311555
Telefón: +421907843532

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka zemného plynu 2021 a 2022
Kľúčové slová: Zemný plyn
CPV: 09123000-7 - Zemný plyn; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka zemného plynu 2021 a 2022

Funkcia

Pravidelná dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu do odberného miesta odberateľa v 
trvaní 24 mesiacov. 

Poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete vrátane
prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa.

Kúpna zmluva sa uzatvára od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná celková spotreba zemného plynu  na 12 
mesiacov - zmluvné množstvo na 1 rok kWh 2 000 000

Denné maximálne množstvo (DMM) m3 1400

Tolerancia odberu zemného plynu za zúčtovacie 
obdobie (12 mesiacov) % 80 120

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Počet odberných miest 1

Adresa odberného miesta Lehnice 113, 93037 Lehnice

POD kód miesta dodávky SKSPPDIS000230020827
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Číslo OM 4101455114

Charakter odberu v OM Kúrenársky

Zmluvné obdobie: začiatok 01. 01. 2021

Zmluvné obdobie: koniec 31. 12. 2022

Priebeh spotrieb plynu:

január 16%

február 16%

marec 14%

apríl 6%

máj 2%

jún 2%

júl 2%

august 2%

september 4%

október 9%

november 12%

december 15%

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ garantuje zabezpečenie pravidelnej dodávky zemného plynu do uvedeného odberného miesta.

Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať zemný plyn do odberného miesta podľa špecifikácie objednávateľa za 
podmienok dohodnutých v zmluve a Všeobecných obchodných podmienok dodávateľa, ktorých platné znenie je prílohou 
zmluvy.

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej dodávky zemného plynu do odberného miesta odberateľa vrátane distribúcie a 
prepravy aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, 
za dodržania právnych predpisov. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu v režime prenesenej 
zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v jeho odbernom mieste.  Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje, že predložená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady súvisiace so službami obchodníka s dodaním
tovaru, ceny za komoditu ako takú, ceny za prepravu, distribúciu, spotrebnej dane, DPH, poplatkov za výkon a všetky ostatné 
položky, vrátane regulovaných, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie príslušného PDS a platného v 
čase predloženia ponuky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Poplatok za prekročenie denného maximálneho množstva (DMM) si dodávateľ môže uplatniť len vtedy, ak si ho uplatní 
distribučná spoločnosť (podľa aktuálneho prevádzkového poriadku distribučnej spoločnosti) a len v takej istej výške, t. j. bez 
akýchkoľvek navýšení alebo iných poplatkov.

Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvej ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou zemného plynu a 
poskytovanými distribučnými službami s výnimkou poplatkov súvisiacich s celoštátnymi legislatívnymi zmenami a 
rozhodnutiami ÚRSO.

Ponúknutá celková cena bude predpokladaná za celé množstvo odberu na 24 mesiacov.

Úhrada za odobratý plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku.

Cena za dodávku zemného plynu bude fakturovaná formou vyúčtovacích faktúr jeden krát mesačne a to vždy k poslednému 
dňu daného mesiaca. Vystavenie faktúry bude najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca za skutočné odobraté množstvo 
za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonov SR. Faktúry sú splatné 14 dní odo dňa ich doručenia 
odberateľovi. V prípade omeškania s platením faktúr sa dojednajú úroky z omeškania počítané podľa NV SR č. 87/1995 Z. z. v
platnom znení.

Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku a to v 
prípade vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo  rozhodnutí ÚRSO.

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

Celková fixná cena za celý predmet dodávky, vrátane prepravy plynu, distribúcie plynu, spotrebnej dane, ako aj ostatných 
regulovaných položiek a poplatkov za odberné miesto bez DPH je konečná.

Dodávateľ nebude odberateľa sankcionovať za prekročenie ročného množstva odobratého zemného plynu do výšky 20% nad 
predpokladané množstvo odobratého zemného plynu.

Dodávateľ nebude odberateľa sankcionovať za neodobratie ročného množstva odobratého zemného plynu do výšky 20% pod 
predpokladané množstvo odobratého plynu.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, uvedenú v zmluvných podmienkach.

Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží: Doklad o povolení Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. v rozsahu predmetu zákazky, 
prípadne doklad, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku zemného plynu. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží: Platnú zmluvu na rok 2019 
uzatvorenú s príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete, prípadne čestné vyhlásenie, ktorým potvrdí, že začal rokovanie 
o uzatvorení zmluvy na rok 2019 s prevádzkovateľom distribučnej siete o prístupe do distribučnej siete, o distribúcii zemného 
plynu a poskytovaní podporných služieb v plynárstve. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

Osobitné ustanovenia o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu  majú v prípade rozporu so Všeobecnými zmluvnými 
podmienkami (ďalej "VZP") prednosť pred takýmito odlišnými ustanoveniami VZP. 

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Lehnice
Ulica: Lehnice 113

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2021 00:00:00 - 31.12.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 101 881,79 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 122 258,15 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.
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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 20.11.2020 11:10:01

Objednávateľ:
VITALITA n.o. LEHNICE
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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