
Kúpna zmluva č. Z201852307_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Močenok
Sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok, Slovenská republika
IČO: 00308439
DIČ: 2021252794
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4202000000001582219153
Telefón: +421376552370

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MFGK Slovakia s. r. o.
Sídlo: Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 50060872
DIČ: 2120175706
IČ DPH: SK2120175706  
Číslo účtu: SK5611110000001367502001
Telefón: 0903291081

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka zemného plynu
Kľúčové slová: zemný plyn, dodávka, distribúcia  a preprava zemného plynu, služby obchodníka
CPV: 09123000-7 - Zemný plyn; 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka zemného plynu

Funkcia

Dodávka zemného plynu vrátane prepravy a distribúcie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej 
technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov, technických 
podmienok.

Prevažná časť odberu zemného plynu je určená na vykurovanie

Predmetom zákazky je dodávať zemný plyn 24 mesiacov - od 1.1.2019 do 31.12.2020

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaná spotreba plynu za obdobie od 1.1.2019 
do 31.12. 2020 MWh 2 542

Počet kalendárnych mesiacov dodávky zemného plynu mesiac 24

D. Sčasného 1826/1 - Hospodársky dvor - 
SKSPPDIS00031030014,             D2 MWh 29,2

Sv. Gorazda 541/18 - Stolnotenisový oddiel - 
SKSPPDIS000310300013       D3 MWh 70,6

Sv. Gorazda 573/10 - Dychovka + 
Holubári-SKSPPDIS000310306083         D2 MWh 8,4
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Sv. Gorazda 544/24 - Tanečná sála- 
SKSPPDIS000310300021                    D3 MWh 58

Sv. Gorazda 629/82 - Obecný úrad 
-SKSPPDIS000310306369                    D6 MWh 175,4

Sv. Gorazda 629/82 - Obecný úrad- 
SKSPPDIS000310300015                     D3 MWh 56,8

Sv. Gorazda 629/82 - Obecný 
úrad-SKSPPDIS000310306368                     D5 MWh 167

Sv. Gorazda 631/84 - Kultúrny 
dom-SKSPPDIS000310305017                     D2 MWh 25

Sv. Gorazda 680/106 - Dom 
smútku-SKSPPDIS010310000872                   D2 MWh 19

Školská 1690/7 - Kultúrne 
stredisko-SKSPPDIS000310306371                    D4 MWh 126,6

Školská 1690/7 - Kultúrne 
stredisko-SKSPPDIS000310306084                   D7 MWh 202

M.R.Štefánika 465-Nájomný bytový dom 33 
b.j.-SKSPPDIS020319000268 D7 MWh 528

A. Hlinku 484/10 - Polyfunkčná 
budova-SKSPPDIS000310300017              D7 MWh 320

Rokošová II. 314/71 - Sociálne 
byty-SKSPPDIS000310306370                     D4 MWh 96

D. Dúbravického 1809/5 - Športová 
hala-SKSPPDIS000310305389             D7 MWh 271

Športová 1797/10 - Meštianka- 
SKSPPDIS000310300018                           D1 MWh 0,4

Mlynská 462/80 - Zdravotné 
stredisko-SKSPPDIS000310300016               D7 MWh 278

Športová 1792/4 - Futbalové ihrisko - 
SKSPPDIS000810751061                  D3 MWh 69

Sv. Gorazda 629/82 - Obecný úrad - 
SKSPPDIS000310306085                  D3 MWh 42

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Termín začatia dodávky zemného plynu 01.01.2019

Termín ukončenia dodávky zemného plynu 31.12.2020

Počet odberných miest 19

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom zákazky je celková cena za zemný plyn vrátane poplatkov za distribúciu, spotrebnej dane a DPH

Požaduje sa, aby dodávateľ do 7 dní od uzatvorenia zmluvy predložil písomne doklad o pevnej jednotkovej cene za komoditu -
zemný plyn v EUR/MWh a štruktúrovania v EUR/mesiac na zmluvné obdobie pre odberateľa

Dodávateľ si nebude uplatňovať sankcie voči odberateľovi v prípade neodobratia ako i prekročenia ako i prekročenia 
zmluvného množstva objednaného zemného plynu

Dodávateľ sa bude fakturovať len reálne namerané množstvo zemného plynu

Úhrada za zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku, s mesačnou zálohovou platbou pre jednotlivé 
odberné miesta spolu na jednej faktúre

Objednávateľ bude mesačne uhrádzať zálohové platby - preddavky na základe platobného kalendára vypracovaného 
dodávateľom v rovnomernej výške stanovenej z predpokladanej ročnej spotreby za dodávku zemného plynu

Po skončení vyúčtovacieho obdobia dodávateľ zašle objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru  za spotrebu zemného plynu pre 
uvedené odberné miesta  so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roku. Vyúčtovanie jednotlivých odberných miest bude 
spolu na jednej faktúre.

Vyúčtovacia faktúra bude predložená objednávateľovi po skončení kalendárneho roka - do 15. januára nasledujúceho roka

Faktúra vystavená dodávateľom je splatná 14 dní od jej doručenia objednávateľovi
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Vyúčtovacím obdobím, za ktoré sa vykonáva odpočet je kalendárny rok

Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných zákonov SR

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštakty, použitím 
nesprávnej sadzby, počtovou chabou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok ba vyrovnanie

Miestom plnenia sú špecifikované odberné miesta odberateľa, údaje sú uvedené v technických požiadavkách.

Dodávateľ berie na vedomie, že v dôsledku organizačných zmien na strane objednávateľa môže prísť k zmene počtu 
odberných miest, v prípade pribudnutia nového odberného miesta počas zmluvného obdobia, dodávateľ zabezpečí plnenie

Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení špecifikovaných 
odberných miest odberateľa v distribučnej sieti.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky alebo povinnosti uvedenej v technickej špecifikácii alebo osobitných požiadavkách na 
plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Dodávateľ sa zaväzuje  zabezpečiť všetky úkony vrátane plynulej dodávky a distribúcie zemného plynu súvisiace so zmenou 
dodávateľa včas

Dodávateľ predloží do 7 dní od uzatvorenia zmluvy na EKS objednávateľovi kópie dokladov: výpis z obchodného registra, 
živnostenský list, ktorý preukazuje oprávnenie dodávať predmet plnenia, platné rozhodnutie ÚRSO podľa zákona č. 251/2012 
Z.z., zmluvu s príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Obec: Močenok
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2019 00:00:00 - 31.12.2020 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: MWh
Požadované množstvo: 2542,0000

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: 95 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 114 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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.

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/

V Bratislave, dňa 29.11.2018 14:22:01

Objednávateľ:
Obec Močenok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MFGK Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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