
Návrh
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu č. CV0514 - skupina B

(ďalej len "rámcová dohoda") uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov, podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení
neskorších právnych predpisov.

Kupujúci č.t:
Názov:
Ulica, číslo:
PSČ, obec:
Zastúpený:
IČO:

Kupujúci č.2:

Názov:

Ulica, číslo:
PSČ, obec:
IČO:

a

lo
Účastníci dohody - Identifikačné údaje

Centrálny verejný obstarávateľ
Obec Orechová Potôň
Orechová Potôň 281
930 02 Orechová Potôň
Ing. Szilárd Gálffy, starosta
00305669

Predávajúci:
Obchodné meno:
Ulica, číslo
PSČ,:
Zastúpený:
IČO:
OIČ:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
BIC:
Číslo účtu/kód banky:
IBAN:

verejný obstarávatel'
Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Revúca
Litovelská 25
050 01 Revúca
45736324

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Ing. Marek Uhrina, vedúci predaja, splnomocnený zástupca dodávatel'a
35815256
2020259802
Obch. register Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B
Všeobecná úverová banka a.s.
SUBASKBX
1033311555/0200
SK27 0200 0000 0010 3331 1555

II.
Preambula

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania zadávania
nadlimitnej zákazky verejnou súťažou pre viac verejných obstarávateľov, ktorého víťazom sa stal
predávajúci.

2. Kupujúci zrealizoval centrálne verejné obstarávanie ako nadlimitnú zákazku postupom verejnej
súťaže na predmet zákazky "Nákup zemného plynu - CV0514", ktorého výsledkom je táto rámcová
dohoda.

3. Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej dohode sú podstatnými náležitosťami každej jednotlivej
zmluvy na dodávku a distribúciu zemného plynu, uzavretej medzi zmluvnými stranami (pričom na strane
kupujúceho je len jeden zo subjektov uvedených v čl. I tejto rámcovej dohody alebo štatutárny orgán
právneho subjektu v jeho pôsobnosti na strane "kupujúci") počas trvania tejto rámcovej dohody.

4. Jednotlivé zmluvy budú uzatvárané s každým kupujúcim, resp. každým právnym subjektom
(odberatel'om) na strane kupujúceho samostatne a môžu byť uzatvorené samostatne pre odberné miesta
kategórie .verkoodber".

5. K uzatvoreniu tejto rámcovej dohody v mene účastníkov na strane Kupujúci uvedených v Čl. I
(Účastníci dohody - Identifikačné údaje) je splnomocnený kupujúci č. 1 Obec Orechová Potôň, na
základe príkaznej zmluvy medzi kupujúcim č. 1 a kupujúcim č. 2.



Čl. III.
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok predávajúceho zo svojich nakúpených množstiev
zemného plynu dodať kupujúcemu do miesta dodania, ktorým sú odberné miesta špecifikované v prílohe
Č. 1 Zoznam odberných miest a spotrieb (totožná s prílohou Č. 2 k súťažným podkladom) tejto rámcovej
dohody, zemný plyn a záväzok kupujúceho odobrať zemný plyn v mieste dodania a zaplatiť zaň cenu,
a to za podmienok a v časoch dohodnutých v jednotlivých zmluvách uzatvorených na základe a podľa
tejto rámcovej dohody. Záväzok predávajúceho dodať zemný plyn je splnený umožnením kupujúcemu
zemný plyn odobrať.

2. Predmetom tejto rámcovej dohody je tiež záväzok predávajúceho zabezpečiť kupujúcemu
distribúciu zemného plynu do odberných miest špecifikovaných v prílohe Č. 1 Zoznam odberných miest
a spotrieb (totožná s prílohou Č. 2 k súťažným podkladom), za podmienok uvedených v jednotlivých
zmluvách uzatvorených na základe a podla tejto rámcovej dohody a v zmluve alebo zmluvách o pripojení
k distribučnej sústave uzatvorenej medzi kupujúcim a prevádzkovatel'om distribučnej sústavy.

3. Predmetom tejto rámcovej dohody je aj záväzok kupujúceho riadne a včas zaplatiť odplatu za
plnenie poskytované predávajúcim za podmienok dohodnutých v jednotlivých zmluvách uzatvorených na
základe a podľa tejto rámcovej dohody a uhradiť rovnako cenu za distribúciu podľa platného cenového
výmeru Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, spotrebnú daň a iné poplatky, ktoré vyplývajú z aktuálne
platnej a účinnej legislatívy a sú viazané na odber zemného plynu podľa tejto zmluvy.

4. Kupujúci vyhlasuje, že je vlastníkom v zmluve uvedených odberných miest pripojených
z distribučnej sústavy.

5. Predávajúci vyhlasuje, že podniká na základe licencie na predaj zemného plynu Č. 2005P 0039 -
2.zmena vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 1.10.2012 na dobu neurčitú.

Čl. IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet rámcovej dohody na základe jednotlivých zmlúv podľa
čl. III. tejto dohody.

2. Predmet rámcovej dohody sa vzťahuje na subjekty, s miestom dodania - odberné miesta
a v množstvách, ktoré sú špecifikované v prílohe Č. 1 Zoznam odberných miest a spotrieb (totožná
s prílohou Č. 2 k súťažným podkladom).

3. Termín dodávky zemného plynu je stanovený na obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov so
začiatkom podl'a jednotlivých zmlúv. Povinnosť predávajúceho dodávať zemný plyn do príslušného
odberného miesta je podmienená pripojením odberného plynového zariadenia do distribučnej siete
a pridelením distribučnej kapacity pre príslušné odberné miesto zo strany prevádzkovateľa distribučnej
siete.

4. Minimálny odber zemného plynu bez uplatnenia poplatkov je povolený do výšky 70 %
z dohodnutého odberu za celé zmluvné obdobie dojednaného v jednotlivých zmluvách uzatvorených na
základe a podľa tejto rámcovej dohody.

5. Maximálny odber zemného plynu bez uplatnenia príplatkov je povolený do výšky 120 %
z dohodnutého odberu za celé zmluvné obdobie dojednaného v jednotlivých zmluvách uzatvorených na
základe a pcdľa tejto rámcovej dohody.

6. Vyhodnocovanie minimálneho a maximálneho odberu sa bude uskutočňovať pre jednotlivé
právne subjekty a dojednané množstvá podľa jednotlivých zmlúv.

7. V prípade, ak kupujúci potrebuje dodatočné množstvá presahujúce množstvá dohodnuté pre
obdobia dodávky v jednotlivých individuálnych zmluvách, môže požiadať predávajúceho o ich zvýšenie.
Na zvýšení množstiev a podmienkach dodávky sa predávajúci s kupujúcim dohodnú formou dodatku
k príslušnej individuálnej zmluve.

Verejný obstarávatel' Obec Orechová Potôň
Verejná súťaž: Nákup zemného plynu - CV0514
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Čl. v.
Určenie ceny a platobné podmienky

1. Cena za odobraté množstvo zemného plynu je určená na základe výsledku verejného
obstarávania zo dňa 21.11.2014 a je platná pre všetky zmluvy uzavreté na základe a podl'a tejto

. d hdi' hl' h bd bi I dk' <Vkrámcovej o o ly a pocas ce e o zm uvne o o o la v nas e ovnej stru ture a vys e:

Názov položky Merná jednotka Jednotková cena bez
DPH

Strednoodber
SO - Cena za zemný plyn MWh 24,59
SO - Cena za prepravu MWh 0,70
SO - Cena za štrukturovanie MWh 0,10

Uvedené jednotkové ceny za dodávku zemného plynu sú konečné a obsahujú všetky oprávnené náklady
predávajúceho.

2. V prípade, že cena stanovená podl'a bodu 1. tohto článku bude pre niektorého kupujúceho
v rozpore s príslušnou platnou legislatívou určujúcou cenovú reguláciu (malé podniky), predávajúci je
povinný túto cenu upraviť tak, aby zodpovedala cenovej regulácii. Na ceny pre ostatných kupujúcich sa
toto ustanovenie nevzťahuje.

3. K celkovej cene vypočítanej na základe jednotkových cien podľa bodu 1 a skutočne odobratého
množstva zemného plynu sa pri fakturácii pripočíta spotrebná daň v súlade s platným zákonom
o spotrebnej dani a daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") v súlade s platným zákonom o DPH
v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4. Predávajúci je oprávnený k cene podl'a čl. V. bod 1, preúčtovať za distribučné služby ceny len
v takej výške, ktoré sú uvedené v platnom rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre
obdobie trvania zmluvy. Cena za zabezpečenie distribúcie bude fakturovaná ako samostatná položka
služby, podľa štátom určených regulatív, v súlade s platnými právnymi predpismi v SR.

5. Predávajúcemu vzniká voči kupujúcemu nárok na cenu plnenia za dodávku plynu a dohodnutých
distribučných služieb, ktoré sú predmetom tejto rámcovej dohody, na základe daňového dokladu -
faktúry, vystaveného najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 30 dní od dátumu
vystavenia faktúry predávajúcim.

6. V prípade, že kupujúcilodberatel' vo vyhodnocovacom období odoberie viac zemného plynu ako
maximálny povolený limit podl'a bodu 5 Čl. IV. tejto rámcovej dohody bez uzavretia dodatku k zmluve
o zvýšení zmluvného množstva, je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zvýšenej ceny
maximálne o 5,00 EUR za každú aj začatú MWh.

7. V prípade, že kupujúci/odberatel' vo vyhodnocovacom období odoberie menej zemného plynu ako
je minimálny povolený limit podl'a bodu 4 Čl. IV. tejto rámcovej dohody je predávajúci oprávnený účtovať
kupujúcemu poplatok maximálne vo výške 10,00 EUR za každú MWh neodobratého množstva vo
vyhodnocovacom období až do hodnoty určenej minimálnym povoleným limitom. V prípade ukončenia
platnej a účinnej jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe a podl'a tejto rámcovej dohody pred uplynutím
času, na ktorý takáto zmluva bola uzatvorená, za podmienok a spôsobom podľa tejto rámcovej dohody, je
predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu poplatok vo výške podľa prvej vety tohto bodu za každú
MWh neodobratého zemného plynu v množstve, ktoré by odberatel' bol povinný odobrať od okamihu
ukončenia aktuálne platnej a účinnej jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe a podľa tejto rámcovej
dohody do uplynutia času, na ktorý bola takáto zmluva uzatvorená.

8. Sankcie za prekročenie denného maximálneho množstva (DMM) môžu byť účtované iba v zmysle
platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

9. Predávajúci má voči kupujúcemu nárok na zálohové platby na odobratý plyn podl'a jednotlivej
zmluvy uzavretej na základe a podľa tejto rámcovej dohody. Výšku a režim zálohových platieb si dohodnú
jednotliví účastníci jednotlivých zmlúv tak, aby to vyhovovalo kupujúcemu s ohl'adom na jeho spôsob
financovania.

10. Vo vyúčtovacích faktúrach sa zohl'adnia všetky uhradené preddavky za obdobie, za ktoré sa
dodávka uskutočnila. Splatnosť vyúčtovacích faktúr je v súlade s bodom 5 tohto článku.

11. Zvýšenie dohodnutej ceny podl'a bodu 1 tohto Čl. V. je možná iba postupom podl'a § 10a zákona
o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávatel': Obec Orechová Potôň
Verejná súťaž: Nákup zemného plynu - CV0514
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Čl. VI.
Sankcie

1. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek platby podľa zmluvy, vzniká predávajúcemu
právo požadovať od kupujúceho popri plnení úrok z omeškania vo výške 0,0251 % z dlžnej sumy za každý
aj začatý deň omeškania s úhradou dlžnej sumy až do jej zaplatenia.

Čl. VII.
Spôsob uzatvárania a ukončenia účinnosti jednotlivých zmlúv

1. Jednotlivé zmluvy uzatvorené na základe a podl'a tejto rámcovej dohody nemôžu obsahovať
ustanovenia, ktoré by akokoľvek obsah tejto rámcovej dohody pozmeňovali, obmedzovali, či vylučovali.
V prípade, ak bude jednotlivá zmluva alebo obchodné podmienky obsahovať ustanovenia v rozpore
s touto rámcovou dohodou alebo ju budú obmedzovať, tieto ustanovenia budú neplatné. Pre odstránenie
akýchkoľvek pochybností platí, že spôsob určenia ceny a jej výpočtu dohodnutý v bode 1. Čl. V. (Určenie
ceny a platobné podmienky) tejto rámcovej dohody je záväzný a bude dodržaný všetkými účastníkmi
dohody počas trvania účinnosti tejto rámcovej dohody až do skončenia účinnosti jednotlivo uzatvorených
zmlúv na základe a podľa tejto rámcovej dohody.

2. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade zmeny objektívnych okolností (napr. zánik odberného
miesta a pod.) alebo podstatného porušenia každej jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe a podl'a
tejto rámcovej dohody ktoroukol'vek zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo zmluvu vypovedať
písomnou výpoveďou s výpovednou dobou dva (2) mesiace, ktorá začne plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi zmluvy. Odlišné
dojednanie výpovednej doby jednotlivej zmluvy je účastníkmi takejto zmluvy možné, výpovedná doba
však nesmie byť dlhšia ako 3 mesiace.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

2. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do skončenia platnosti a účinnosti
jednotlivých individuálnych zmlúv uzatvorených na základe a podl'a tejto rámcovej dohody. Skončením
platnosti tejto rámcovej dohody nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán dohodnuté v tejto
rámcovej dohode, ktoré sa vzťahujú na dodávku plynu realizovanú na základe jednotlivých individuálnych
zmlúv uzatvorených na základe a podl'a tejto rámcovej dohody.

3. Účinnosť tejto rámcovej dohody skončí:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, alebo
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán, alebo
c) odstúpením od dohody v prípade závažného porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich
z tejto dohody. V tomto prípade nastanú účinky odstúpenia od 1. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení odstúpenia, pričom plnenia poskytnuté podl'a tejto rámcovej zmluvy a podl'a
jednotlivých individuálnych zmlúv do okamihu zániku jej trvania si zmluvné strany ponechajú. Odstúpením
od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za škodu ani právo
predávajúceho vyfakturovať kupujúcemu dohodnutú zmluvnú cenu za dodávky uskutočnené do
nadobudnutia účinkov odstúpenia.

4. Neoddelitel'nou súčasťou jednotlivej zmluvy uzatvorenej na základe a podl'a tejto rámcovej
dohody sú obchodné podmienky (ďalej len "OP") predávajúceho platné ku dňu podpisu tejto rámcovej
dohody, ak ich ako prílohu k jednotlivej zmluve bude uplatňovať.

5. V prípade rozporu medzi znením tejto rámcovej dohody a/alebo zmluvy uzatvorenej na základe
a podl'a tejto rámcovej dohody a OP, sú rozhodujúce dojednania uvedené v tejto rámcovej dohode
a/alebo jednotlivej zmluve uzatvorenej na základe a podl'a tejto rámcovej dohody.

Verejný obstarávatel': Obec Orechová Potôň
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6. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škody v prípade porušenia zmluvných povinností, ktorú je
povinný kupujúcemu nahradiť. Predávajúci nie je oprávnený uplatňovať voči kupujúcemu žiadne sankcie
a nároky okrem uvedených v bodoch 6., 7. a 8. článku V. a sankcií v článku VI. tejto rámcovej dohody,
a to ani v prípade, ak také sankcie určujú OP.

7. Každý z účastníkov dohody je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne porušením jeho povinností
voči druhému účastníkovi dohody. Ak predávajúci z vlastnej viny nedodá kupujúcemu plyn do príslušného
OM alebo poruší svoje povinnosti vzťahujúce sa k príslušnému OM iným spôsobom, kupujúci má po
preukázaní rozsahu škody právo na náhradu vzniknutej škody, ak bola preukázatel'ne spôsobená
predávajúcim plynu a vznikla v súvislosti s týmto nedodaním alebo v súvislosti s iným takýmto porušením
povinnosti predávajúceho. Právo na náhradu škody nevzniká za množstvo nedodané pri oprávnenom
obmedzení alebo prerušení dodávok plynu zo strany predávajúceho (napr. vyhlásenie obmedzujúcich
odberových stupňov a havarijného odberového stupňa, obmedzenie alebo prerušenie dodávok z dôvodu
porušenia zmluvy kupujúcim, údržby a iné). Kupujúci je zodpovedný za akékol'vek poruchy, straty a úniky
plynu na časti odberného plynového zariadenia kupujúceho, ktorým preteká nameraný plyn.

8. Táto dohoda sa uzatvára, riadi a posudzuje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Táto dohoda sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o energetike. Vzťahy,
ktoré vzniknú pri realizácii tejto dohody medzi účastníkmi dohody a dohoda ich neupravuje, sa budú riadiť
ustanoveniami vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov. V rozsahu, ktorého sa to
týka, sa účastníci dohody budú riadiť platnými Technickými podmienkami PDS a Prevádzkovým
poriadkom PDS a sú povinné dodržiavať povinnosti, ktoré im tieto predpisy ukladajú.

9. Táto rámcová dohoda môže byť menená a doplnená iba postupne číslovanými písomnými
dodatkami podpísanými na to oprávnenými zástupcami oboch účastníkov tejto rámcovej dohody.

10. Neoddelitel'nou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:
a) Príloha č. 1.: Zoznam odberných miest, spotrieb a odberových diagramov
b) Príloha č. 2.: Vzor zmluvy/zmlúv o dodávke zemného plynu vrátane jej/ich príloh.

11. Účastníci tejto rámcovej dohody vyhlasujú, že si text tejto dohody riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli, s obsahom tejto dohody súhlasia, táto dohoda vyjadruje ich slobodnú vôl'u a nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpísali.

12. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých
obaja účastníci obdržia po 2 (dve) vyhotovenia a 1 vyhotovenie dostane realizátor verejného
obstarávania.

V Žiline dňa:10.12.2014 V Orechovej Potôni dňa: 10.12.2014

V mene predávajúceho:

818VEHSlÝ PL'fMAREI~SK't PRI n~ a.
Mlynské nivy 4 la

82511 BRATISLAVA26
0660-

Ing. Marek Uhrina, vedúci predaja

splnomocnený zástupca dodávateľa

OBEC
Orechová Potôn
PSČ 9::;002

Ing. Szilárd Gálffy, starosta

splnomocnený kupujúci č. 1:

centrálny verejný obstarávatel'

Obec Orechová Potôň,
na základe príkaznej zmluvy medzi
kupujúcim č. 1 a kupujúcimi č. 2

Verejný obstarávateľ: Obec Orechová Potôň
Verejná súťaž: Nákup zemného plynu - CV0514
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