
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201854986_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica Snina, s.r.o. 
Sídlo: Sládkovičova 300/3, 06901 Snina, Slovenská republika
IČO: 36509108
DIČ: 2022075770
IČ DPH: SK2022075770
Číslo účtu: SK3402000000002077599655
Telefón: +42157 7871201

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: Dodávka a distribúcia zemného plynu.
Kľúčové slová: Zemný plyn
CPV: 09123000-7 - Zemný plyn; 65210000-8 - Rozvod plynu
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka a distribúcia zemného plynu.

Funkcia

Dodávka a distribúcia zemného plynu zahŕňajúca záväzok dodávateľa dodávať zemný plyn objednávateľovi v dohodnutom 
množstve, zabezpečiť prepravu a distribúciu zemného plynu do odberného miesta objednávateľa vrátane súvisiacich služieb a 
prevziať zodpovednosť za odchýlku objednávateľa za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej energetickým predpisom a 
podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladané zmluvné množstvo (ZM) MWh 1350

Súhrnné denné maximálne množstvo m3 950

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Identifikácia odberného miesta (OM): jedno OM POD kód: SKSPPDIS001130021098, tarifná skupina: 9 (S)

Zmluvné obdobie: od 01. 01. 2019, 00:00 hod. do 31. 12. 2019, 24:00 hod.

Tolerancia odberu plynu - flexibilita: neobmedzená, 100 % horná a dolná tolerancia

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Dodávateľ sa zaväzuje dodávať zemný plyn formou opakovaných dodávok do OM odberateľa v rozsahu predpokladaného 
zmluvného množstva (ZM) zemného plynu a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ak dôjde k zmene dodávateľa zemného plynu, nový dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne úkony pri odpojení a
zapojení špecifikovaného OM v distribučnej sieti.

Dodávateľ garantuje kontinuitu dodávky zemného plynu od dohodnutého dňa začatia dodávky po celú dobu trvania zmluvy, 
okrem prípadov prerušenia distribúcie zemného plynu a prípadov Vyššej moci.

Dodávateľ je v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného 
plynu.

Kúpna zmluva, Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET), Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku 
elektriny a plynu (OUEP) a osobitné požiadavky na plnenie (OPP) tu uvedené majú prednosť pred všeobecnými zmluvnými 
podmienkami (resp. inými predpismi) dodávateľa.  V prípade rozporu OPP s OPET a OUEP majú tu uvedené OPP prednosť 
pred odlišnými ustanoveniami OPET a OUEP.

Skutočná spotreba zemného plynu môže byť v neobmedzenom rozsahu z predpokladaného zmluvného množstva (ZM) za 
obdobie dodávky a dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi nijaké poplatky za prečerpanie alebo nedočerpanie 
zmluvného množstva, článok VI., bod 6.11. OUEP sa neuplatní.

Cena musí obsahovať všetky náklady - cena za služby obchodníka, cena za služby súvisiace s distribúciou, cena za služby 
súvisiace s prepravou, spotrebná daň a poplatky za odberné miesto.

Ponúkaná  cena  bude  za  celé  predpokladané zmluvné množstvo odberu za celé zmluvné obdobie.

Súčasťou zmluvy bude dodatok s určením jednotkovej ceny za tovar, ceny za činnosti súvisiace s dodávkou zemného plynu, 
ostatné regulované položky vo výške určenej príslušným cenovým rozhodnutím upravujúcim ich výšku a účinným v čase 
uzatvorenia zmluvy.

Dohodnutá cena môže byť zmenená len formou písomného dodatku a to v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutí ÚRSO.

Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom podľa skutočne nameraného odberu, doručenej do sídla odberateľa do 15 dní po skončení každého 
fakturačného obdobia a splatnej do 30 dní po jej doručení odberateľovi.

Fakturačné obdobie je od prvého do posledného dňa (vrátane) každého kalendárneho mesiaca.

Odberateľ nebude uhrádzať preddavky.

Odberateľ požaduje vyšší štandard komunikácie s dodávateľom a to internetovú aplikáciu, ktorá poskytne minimálne 
zákaznícky portál so zabezpečeným prístupom s možnosťou: export vystavenej faktúry, sledovanie úhrad faktúr v reálnom 
čase, archív faktúr, grafické a dátové porovnanie spotreby s možnosťou exportu, on-line komunikáciu.

Dodávateľ je povinný počas plnenia zmluvného vzťahu zabezpečiť pre odberateľa energetického manažéra (konzultanta), s 
ktorým bude konzultovať otázky týkajúce sa dodávok zemného plynu.

Dodávateľ musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 odsek 1 
zákona č. 343 / 2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Názov Upresnenie

Doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 odsek 2, 4 a 
5 alebo výpis zo zoznamu 
hospodárskych subjektov.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy - pred 
plnením

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.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy - pred 
plnením.

Platnú zmluvu na rok 2019 
uzatvorenú s príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej 
siete, prípadne čestné vyhlásenie o 
začatí rokovaní o uzatvorení zmluvy
na rok 2019 s príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej siete
o prístupe do distribučnej siete, 
distribúcii zemného plynu, 
poskytovaní podporných služieb v 
plynárenstve.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy - pred 
plnením.
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Vlastný návrh na plnenie predmetu 
zmluvy, v ktorom dodávateľ uvedie 
zloženie ceny, z ktorého bude 
zrejmá výška jednotkovej ceny 
zemného plynu a v čase uzavretia 
zmluvy platné ceny za činnosti 
súvisiace s dodávkou zemného 
plynu a ostatné regulované položky 
- podrobnú špecifikáciu všetkých 
nákladových položiek.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy - pred 
plnením.

Certifikát systému manažérstva 
kvality podľa platnej medzinárodnej 
normy ISO 9001.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy - pred 
plnením.

Certifikát systému 
environmentálneho manažérstva 
podľa platnej medzinárodnej normy 
ISO 14001.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy - pred 
plnením

Certifikát systému manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci podľa platnej medzinárodnej 
normy BS OHSAS 18001.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy - pred 
plnením

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Snina
Ulica: Sládkovičova 300/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2019 00:00:00 - 31.12.2019 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: MWh
Požadované množstvo: 1350,0000

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: 48 791,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 58 549,20 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.
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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/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z201854986

V Bratislave, dňa 14.12.2018 15:38:01

Objednávateľ:
Nemocnica Snina, s.r.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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z201854986


Zákazka


Identifikátor Z201854986


Názov zákazky Dodávka a distribúcia zemného plynu.


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/217911


Dodávateľ


Obchodný názov Slovenský plynárenský priemysel, a.s.


IČO 35815256


Sídlo Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 14.12.2018 12:00:54


Hash obsahu návrhu plnenia t6Ni35IKWrUsw7qvBVRNNG68Flg/QX2Srtv6XL5OT6U=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Rozklad ceny EKS.pdf (Rozklad ceny Nemocnica Snina - SPP)










Vlastný návrh ponuky   - rozklad ceny



Nemocnic



a Snina                     



Obdobie 



od: 



01:01:201



9 



Obdobie 



do: 



31:12:201



9



Tarifa FMSo FMSp FMSd SOPo VSd
SOPd



kWh



SOPp



kWh



nemocnic



a snina
S9 0,00 € 0,00 € 78,22 € 0,02710 € 7,99 € 0,0022 € 0,00000 €



Spolu











spotrebná 



daň



Jednotko



vá cena 



za 



odobratý 



plyn



Objem DMM
Cena  



bez DPH
DPH Cena  s DPH



[EUR/kWh] [kWh] m
3 [EUR] [EUR]



0,00132 € 0,03062 € 1 350 000 kWh 950 m3 49 869,57 € 9 973,91 € 59 843,48 €



1 350 000 kWh 950 m3 49 869,57 € 9 973,91 € 59 843,48 €
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