
Rámcová dohoda č. Z201822794_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravná akadémia
Sídlo: Rosinská cesta 2, 01008 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00651117
DIČ: 2020639104
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0907845196

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo: Nitrianska 18/7555 , 92101 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135
Číslo účtu: SK22 1100 0000 0026 2273 8682
Telefón: 0337915707

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka zemného plynu
Kľúčové slová: zemný plyn, dodávka a distribúcia
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 .

Funkcia

Opakovaná dodávka zemného plynu, vrátane distribučných a prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb vrátane 
prevzatia zodpovednosti za odchýlku .

Garancia zabezpečenia plynulej dodávky plynu do uvedeného  odberného miesta počas celej doby platnosti zmluvy .

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Predpokladaný 1 ročný odber/spotreba zemného plynu 
pre jedno odberné miesto (OM), POD: 
SKSPPDIS000510505554 za zmluvné obdobie od 
01.06.2018 do 31.05.2019

kWh 40 000 kWh

Celkové predpokladané množstvo za OM ( Odberné 
miesto)spolu: kWh 40 000 kWh

Tolerancia odberu plynu vyhodnocovací rok - minimálna 
hodnota % 50

Tolerancia odberu plynu vyhodnocovací rok - maximálna
hodnota % 150

Vyhodnocovací rok - začiatok dátum 01.06.2018

Vyhodnocovací rok - koniec dátum 31.05.2019

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Tarifa pre 1 Odberné miesto (OM) , (POD: 
SKSPPDIS000510505554) M3

Zmluvné obdobie – vyhodnocovací rok od: 01.06.2018do: 31.05.2019

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberného miesta (OM) odberateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je 
pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie distribučnej kapacity príslušným 
prevádzkovateľom distribučnej siete.

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

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn formou opakovaných dodávok plynu do OM odberateľa v rozsahu predpokladaného 
odberu plynu dohodnutého v Zmluve a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu:a)    v čase, keď je obmedzená alebo prerušená distribúcia 
plynu do OM,b)    po zistení neoprávneného odberu v OM,c)    v prípade omeškanie odberateľa s úhradou platby za 
opakovanú dodávku plynu alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry, na základe písomného upozornenia o obmedzení .

5. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi cenu za ďalšie služby a výkony súvisiace s dodávkou plynu, ktoré nie sú 
zahrnuté v cene za dodávku plynu, a ktoré si odberateľ objednal, alebo ich svojim konaním, nekonaním alebo omeškaním voči
dodávateľovi vyvolal, a to podľa cenníka vydaného a dodávateľom zverejneného na jeho webovom sídle.

6. Dodávateľ vyhodnotí skutočné množstvo energie v plyne odobraté odberateľom a množstvo energie v plyne uvedené v časti
Zmluvy „Technická špecifikácia predmetu zákazky“ po skončení obdobia od 01.06.2018 do 31.05.2019 alebo pri skončení 
zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr. Skutočná spotreba zemného plynu môže byť v rozsahu 50% - 150% z predpokladanej 
spotreby plynu za obdobie dodávky – vyhodnocovacie obdobie.

Ak odberateľ odoberie množstvo energie v plyne menšie ako je Minimum spotreby za OM zadefinované v časti Zmluvy 
„Technická špecifikácia predmetu zákazky“, má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi poplatok za nedočerpanie množstiev 
nasledovne:Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým 
množstvom)*0,005€/kWh.

Ak odberateľ odoberie množstvo energie v plyne vyššie ako je Maximum spotreby za OM zadefinované v časti Zmluvy 
„Technická špecifikácia predmetu zákazky“, má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi poplatok za prečerpanie množstiev 
nasledovne:Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou toleranciou 
spotreby)*0,005€/kWh.

7. Dohoda o zmluvnom množstve v zmysle Zmluvy je uzavretá výlučne na účely dohody o cene za dodávku plynu, pričom táto 
dohoda nemá dopad na povinnosť odberateľa plynu zaplatiť dodávateľovi plynu spolu s cenou za dodávku plynu aj ďalšie s 
predmetom zmluvy súvisiace platby.

Ďalšie s predmetom zmluvy súvisiace platby: (a) ak svojím odberom plynu alebo iným konaním, resp. nekonaním spôsobil 
vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany dodávateľa plynu alebo prevádzkovateľa 
distribučnej siete, a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka resp. prevádzkového poriadku, alebo (b) ak vznikne 
dodávateľovi plynu povinnosť takéto platby uhrádzať voči prevádzkovateľovi distribučnej siete.

8. Ak je dodávka zabezpečovaná distribúciou plynu cez jednu alebo viacero nadväzujúcich distribučných sietí, dodávateľ má 
od odberateľa právo aj na úhradu nákladov spojených s distribúciou plynu do OM odberateľa cez všetky takéto nadväzujúce 
distribučné siete, v rozsahu ako keby mal odberateľ uzavreté samostatné zmluvy o distribúcii plynu so všetkými dotknutými 
prevádzkovateľmi distribučných sietí, cez ktoré sa realizuje dodávka plynu do OM odberateľa.

Tieto náklady sú určené na základe cien za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu schválených Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví pre prevádzkovateľov nadväzujúcich distribučných sietí resp. na základe ich príslušných cenníkov.

9. Vyúčtovanie spotreby plynu sa bude vykonávať vždy so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roku alebo k dátumu 
ukončenia zmluvy.

10. Splatnosť vyúčtovacej faktúry: 14 dní odo dňa vystavenia dodávateľom. V prípade omeškania s platením faktúr sa 
dojednávajú úroky z omeškania počítané podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. v platnom znení. Faktúry musia 
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Úhrada za odobratý zemný plyn sa uskutoční formou bezhotovostného 
platobného styku. Odberateľ bude svoje záväzky uhrádzať ním vystaveným príkazom na úhradu.

11. Cena za dodávku zemného plynu bude fakturovaná formou faktúr za opakovanú dodávku zemného plynu  (12 x ), 
mesačne podľa podielu spotreby zemného plynu v jednotlivých mesiacoch.

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

13. Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím
nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných 
čiastok. Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote 30 dní odo dňa, kedy 
reklamáciu obdržala.
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14. Dodávateľ má povinnosť do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v súlade s požiadavkami uvedenými v  Opisnom 
formulári zákazky, uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorého obsahom bude rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny na 
jednotlivé činnosti – cena za služby distribúcie, cena za služby prepravy, cena za služby skladovania a cena za služby 
obchodníka, ako aj ďalšie nevyhnutné podmienky dodávky zemného plynu v zmysle platnej legislatívy.

15. V zmysle čl. V. 5.1 a 5.2 b), c), d) osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu (OUEP) , je cena za  
plnenie zákazky stanovená ako celková cena nákladov za dodávku plynu vrátane všetkých s tým súvisiacich distribučných 
služieb, služieb za prepravu vrátane spotrebnej dane a DPH a to s prihliadnutím na špecifikáciu alebo zmluvnú špecifikáciu 
plnenia, t.j. najmä na vyčíslené predpokladané množstvo objemu plynu, dĺžku trvania zmluvného obdobia a zvolenú pásmovú 
tarifu pre konkrétny druh plnenia.

16. Dodávateľ má povinnosť mať v prevádzke Zákaznícke centrá s pôsobnosťou v územnom celku jednotlivého odberného 
miesta, do ktorého sa bude realizovať dodávka plynu.

17. Dodávateľ má povinnosť v lehote do 10 dní od uzavretia zmluvy predložiť odberateľovi doklad preukazujúci splnenie 
požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001:2008 pre systém manažérstva kvality, požiadaviek medzinárodnej normy ISO 
14001:2004 pre systém environmentálneho manažérstva a požiadaviek medzinárodnej normy ISO 18001:2007 pre systém 
manažérstva BOZP, všetky pre predaj plynu. Dodávateľ splní povinnosť podľa predchádzajúcej vety predložením ISO 
certifikátov alebo  iných ekvivalentných dokladov.

18. Dodávateľ má povinnosť poskytovať služby zákazníckeho online portálu umožňujúcu prístup k zákazníckym dátam ako aj 
službám ponúkaným prostredníctvom webového sídla dodávateľa.

19. Dodávateľ je povinný na vystavených faktúrach (vyúčtovanie plynu, preddavkové faktúry) uvádzať QR kód umožňujúci 
platbu fakturovaných súm prostredníctvom aplikácie.

20. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v tejto zmluve sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľovi zakladá právo odstúpiť od zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od 
zmluvy podľa tejto podmienky, dodávateľ si nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy voči objednávateľovi žiadne 
sankcie.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rosinská cesta 2

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: kWh
Požadované maximálne
množstvo: 40000,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 1 427,32 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 1 712,78 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.05.2018 09:22:01

Objednávateľ:
Dopravná akadémia
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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