1

RWE

i)Kt.20tt

RWE Gas Slovensko

The energy to lead

Zmluva o združenej dodávke plynu
(dalejlen ,Zmluva")

uzavretá V zmysle s 269 ods' 2 zákona č' 5'13/1g91 Zb' obchodného zákonnÍka V znení neskoÍšíchpledpisov

Číslozmluvy u Dodávatel'a: 36476633/P/2o13
Číslozmluvy u odbeřatel'a:
l.

zmluvné strany

Dodávatel'

obchodné meno:

Sídlo:
V zastúpení:
zástupca na

rokovanie:

lčo:
DlČ:
lč DPH:
Bankové spoienie:
zápis v registri:

RWE Gas slovensko, s. ř. o.
M ynská 31, 042 91 Košice
lng' Tomáš Lórincz, sp nomocnený zástupca
lng RUdolí Nehia' splnomocnený zástupca
lng' Rudolí Nehila
44291809
2a22646549

sK2o22646549
citibank Europe plc' pobočka zahraničnej banky, č' ÚčÍu 21107 4a2o118130
obchodný registeÍ okresného súdu Košice l' oddiel: sro, Vložka č':22182lV

(d'alej |en''Dodávatel'')

odbeÉtel'
obchodné meno:

sídlo:
V zastúpenl:

zástupca na rokovanie
vo veciach:

uvných:
technických:
lčo:
Dlč:
lČ DPH::
Ban<ove spoie1'e:
zapsvÍegislri:
a) zrn
b)

(d'a|ej

BARDBYT, s.r.o'

l,4oyzesova 7, 085 0], Bardejov
l1g' Jaros aV Žak' konatel'

ng'Jaros|av Žák
Jozef sepitka

36476633
2o2oa28549
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ll. Předmet zmluvy

1'

Touto Zmluvou sa D od áVatel' zavázuje dodať odberatelbvi do jeho odbemých miest uvedených
v Prílohe č. 3 tejto zmluvy (dalej len ,oN4") plyn V dohodnutom mnoŽstve podl'a podmienok produktu
uvedených v Přílohe č' 2 tejto zmluvy' prevziať na seba zodpovednosť za odchýlku a previesť vlastnícke
právo k dodanému plynu na odberatela' odberatel'sa zavázuje plyn V dohodnutom zmluvnom množstve (d'alej
len ,ZN4") odobrať, prijat'do svojho vlastníctva a zaplatiť Dodávatel'ovi V zmlUVe dohodnutú cenu'

2'

za Účelom zabezpečenia zdruŽenej dodáVky plynu sa Dodávatel'

a)
b)

c)

d'a|q zavázuje:

zabezpečit' odberatel'ovi prepravu a distribúciu dodáVaného plynu V ZNil do pripojených olt'4;
poskytnúť odberate|bvi sluŽbu štruktúrovan a, pod ktorou sa pÍe účelytejto zmluvy rozumie zabezpečenie
pokrýa sezónneho charakteru dodáVok plynu na základe pÍeukázaných potÍieb odberatel'a;
poskytnÚť alebo Zabezpečiť odberatelovi služby uvedené V cenníku služieb DodáVatéla alebo
plevádzkovate|'a distribučnej siete (dalej len

'PDs''),

akje vydaný (spolu d'alej ako'súvisiace plnenia").

3.

Ďalšie Vzájomné práVa a povinnosti zmluvných strán sú uplavené V obchodných podmienkach pre Zmluvy
o združenej dodáVke plynu pre írmy a organizácie (dalej len ,oP'') Vydaných Dodávatelom' ktoré tvoria
Prílohu č' 1 te|to zmluvy' Ustanovenia tejto zrnluvy majÚ prednosť pred ustanoveniami oP' V prípade zmeny
oP sa Vzájomné práVa a povinnosti riadia novým znením oP odo dňa účinnostlzmeny'

4.

DodáVatel'a odberate|' sa zavázujú pli plnení predmetu tejio Zmluvy dodíŽiavať platné právne predpisy
slovenskej lépubliky' technické podínienky a prevádzkový poriadok PDs' ldeniifikačnéÚdaje PDs
sú uvedené v PÍílohe č. 3 tejto zmluvy.

lll. zmluvné mnoŽstvo a denné maximálne množstvo
1.

je celkové množstvo plynu objednané odberatelbm, ktoré sa zavázuje odberatel odobrat'V oM počas
tNania Zmluvy podl'a podmienok uvedených V Prílohe č. 2 tejto zmluvy a ktoré je DodáVatel' povinný
Z[,4

zabézpečiť.
2.

Denné maxiínálne množstvo (dalej len ,Dl\,4M.)]e maximálne množstvo plynU, ktoréje odbelatel'
na základe Zmluvy opráVnený odobrať v ktorýkol'Vek deň z distribučnej siete počas trvania zmluvy'

3'

Dohodnuté zM a DMM pÍe oN/ odberatel'a sú Uvedené V Prílohe č. 3 zmluvy'

4.

odberatel'sa zavázuje počas trvania Zrnluvy svojím odberom plynu dodÍžaťdohodnuté

5.

zmluvné stranv sa dohodIi na podieloch odbelu plynu zo ZM pripadajúcich na jednot!iVé ka endálne mesiace
uvedené v PÍilohe č. 3 tejto zmluvy' a to najmá kvóli potrebe plánovania odberu plynu a stanovenia

ZN4 a DNl[/'

preddaVkových platieb'

lV' Určenie ceny a platobných podmienok

1'

odberate|'je povinný zaplatiť DodáVatel'ovicenu za zdruŽenÚ dodáVku plynu a súVlsiace plnenia (dalej len

'cena')

a)
b)

c)

pozostáValÚcu 7 iýchto poloŽlek:

cena za dodávku p|ynu' sluŽbu štruktúrovania a prevzatie zodpovednosti za odchýjkU uvedená
V

Prílohe č. 2 tejto zmluvy'

cena za prepravu plynu V súlade s V čase dodáVky platnými cenovými rozhodnutiami ÚÍadu pre reguláciu
sieťových odvetvípodl'a Prilohy č. 2 zmluvy'
cena za dlstlibúciu plynu V súlade s v čase dodáVky platnými cenovými rozhodrullamr Úradu pre regulácru
sieťových odveiví'
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2.

Pokial'bude PDs fakturovať Cenu za distribÚciu plynu do olVI za rok, príp. iné obdobie (spravidla
nadváznosti na skutočný odber plynu V oN,,l a spátné priradenie k určitej cenovej tarife podl'a tohto odberu) a
na základe tohto zúčtovaniavzn kne určitý prep|atok a ebo nedoplatok ceny za d stÍibÚciu plynu do ol!4'
DodáVatel'je povinný prípadný preplatok Vrátii' odberatelbvi a odberatel je povinný prípadný nedoplatok

V

uhradiť DodáVa1eloVi.

Fakturačnýrn obdobím je plynárenský mesiac (d'alej len
alebo rok' Priradenie oN4 do jednotlivých
',Mesiac")
faktuÍačných obdobÍje uvedené V PÍílohe č. 3 tejto zmluvy'
Pre ol\l s mesačnýÍn fakturaěným obdobírn sa od beÍate ' zavázuje uhradiť DodáVatel'ov] preddavkové platby
na Úhradu ceny, a to V priebehu príslušnéhofakturačného obdobia na úěei DodáVatela nasledovne:

.

70 % z predpokladanej hodnoty mesačnej fakturácie k 20 ' dňu

V

mesiaci

Pre olvl s ročným fakturačným obdobím sa odberatel zavázuje uhradiť DodáVatelovi preddavkové platby na
úhradu ceny V rovnomeÍnei V'ýške' a to V pr ebehu plíslušnéhofaktuÍačnéhoobdobia na Účet DodáVatela
nasledovne:

.

l1krát

k

15' dňu V mesiaci

Dodávatel'po skončenípríslušnéhofaktuÍačnéhoobdobia Vystavífaktúru, v ktorej vyfakturu]e odberatelovi
cenu za odberatel'om prijaté plnenia podla tejto zmluvy. Vo Íaktúre budú zohladnené odbeÍatelove úhrady
preddavkových p atieb V lovnorneíne] VýŠkeVykonané V prÍslušnom Íakluračnom období'
Faktúla za Ínes1ace január až november je splatná do 31'12' príslušnéhoroku a za december do 3].1.
nasledu]úceho roku.

5'

spósob platby: bankovýrn pÍevodom/bankovým inkasom'

V. Trvanie, platnost' a úěinnost'zmluvy

L

Zm]UVa sa uŽatváía na dobu urči1údo 31 . 12' 2013'

2

zrnluva nadobudne platnosť a účinnosťdňom podpisu opráVnenými zástupcam oboch zmluvných strán'
Ak ie zmluva povinne zverejňovanou zÍnluvou v zÍnysle ust' s 5a zákona č' 21112000 z' z' o s obodnom
prísttrpe k informáciárn a povinnosi'jej zverejnenia vyp]],va z ust. s47a zákona č' 40/1964 Zb' občiansky
zákonník (dalej aj ako 'zákon"), je dňom účjnnostiZmluvy prvý deň nas|edujúci po dnijej zverejnenia
spósobom predpokladaným Zákonom' odberale|' sa záloveň zavázuje zverejniť túto Zmluvu spósobom
predpokladaným Zákonom a oznámiť to preukázale|'ným spósobom DodáVate|'ovi' inak zodpovedá za to'
že táto Zmllrva nenadoblrdne L]č]nnosi'

3.

obdobie dodáVky plynu začína1. 1' 2013 a končí31' 12' 2a13'

Vl. osobitné ustanovenia

1.

odberatel'týmto udel'uje plnÚ moc Dodávate'ovi' aby za neho konal Vo Vecjach zabezpečen]a distribučnej
kapacity pre o]V], aby za neho V daných Veciach VykonáVal úkony (Vrátane písomných)
a

získa historické dáta o priebehu jeho odberu

p

ynu'

Vll. záVerečné ustanovenia
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1

'

zmluva je Vyhotovená v dvoch vyhotoveniach' pričom každá zmluvná stíana dostane jedno vyhotovenie.
sÚčastbu tejlo Zmluvy sú:

a)
b)
c)
3.

1
2
Príloha č' 3
Príloha č'
PrÍloha č'

oP

Dohoda o cene a podmienkach píoduktu
Údaje týkajúce sa odberných miest odbératel'a

zmluvu a jei prílohyje možné meniť nasledovne:

a)
b)

Príloh! č. 1 spósobom stanoveným V oP'
Zmluvu a Prílohu č' 2' 3 pisomnou dohodou prijatou oboma zmluvnýmj sřánámi o zmenách plíslušných
Ustanovení.

Pri zrnene priloh tejto Zmluvy stráca menená príloha platnosť a účrnnosťnadobúda Účinnostbu jej zmeny.
5.

odbéÍatel'udel'uje podpisom zmluvy Dodávatel'ovi výslovný súh|as so zasielaním správ' informácií, potvrdení
o doručeníspráV, urgencií a ných oznáménívo Veci zmluvy a jej plnenia prostredníctvom elektronických
prostr]edkov' predovšetkým elektronickou poštou' na elektronický kontakt odberatel'a (spravidla najeho adresu
elektronickej pošly, kloíÚ na tento účelodberatel' nahlásil Dodávatetovi), pokial'má odberateltakýo kontakt
k dispozícii. Tento sÚhtas sa vzťáhuje aj na zasielanie obchodných oznámeni v elektronickej aj v písomnej
folme Vo veci dodáVok plynu a súVisiac]ch p]není poskytovaných DodáVaiel'om odberatelbvi'

6.

zm|uvné strany pÍehlasujú' že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne' jeiobsah' vrátane obsahu priloh,
ktoré sú súčasťouzmluvy' je urč]1ý a zrozumitel'ný' zmluvné strany s obsahoín sÚhlasia a na dókaz toho
zmluvu potvrdzujú svoiimi podp smi'

za Dodávaiel'a:

v

',1L,

řJ.'

dňa 2h. t'Q 71.ay

lVIeno a prlezvisko: Ing' Tomáš Lórincz

Meno a priezviskor lng. Rudolf Nehila

Funkcia: splnomocnený zástupca

Funkcia: splnomdcnénÝ

Podpis:

Podpis:

áslUpca

/l.-\-/,R..t.-_-_.[lvL

za odberateÍa:

v .}

r{

Ě-

r,'-l., \r\.....

dňa

!

1t

.C

12_

/leno a priezvisko: lng. Jaroslav Žák

Funkcia: konatel
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