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Rámcová dohoda o dodávke plynu č. 1/2016 

Strany dohody 

1.1 Dodávateľ: 
Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 ll Bratislava 
IČO: 35815256 
DIČ: 2020259802 
IČ DPH: SK2020259802 
Zastúpený: Pierre Poncik, M. Se., podredseda predstavenstva, splnomocnený zástupca dodávateľa 

Ing. Erich Gaďo, riaditeľ sekcie komerčného trhu a obcí, splnomocnený zástupca 
dodávateľa 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 
lBAN: SK27 0200 0000 0010 3331 1555 
Spoločnosť je zapísaná: Obch. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B 
(ďalej len "dodávate!"') 

a 
1.2 Odberateľ 
1.2.1 
Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny l\:raj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
l BAN: SK 51 8180 0000 0070 0050 4489 
(ďalej aj "odberatel"') 

Odberateľ ako centrálna obstarávacia organizácia postupoval podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečil verejné 
obstarávanie dodávky plynu pre verejného obstarávateľa, ktorým sú organizácie v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, zoznam ktorých tvorí prílohu č. l tejto Zmluvy 

uzatvá.-ajú za nižšie uvedených podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov vrátane právnych predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach túto 
Rámcovú dohodu o dodávke zemného plynu (d'alej leJI "Rámcová dohoda") v súlade 
s ustanoveniami § 19 a § 83 zákona o VO, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zálmnník, v znení neskorších predpisov 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli , že Rámcová dohoda sa spravuje ustanoveniami zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o 
energetike") a príslušných právnych normách a predpisov o regulácii v sieťových odvetviach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
l .2 Zmluvné strany sa takisto dohodli, že pre účely tejto Zmluvy majú odborné pojmy a 
terminológia význam v súlade so Zákonom o energetike a nariadením vlády SR, ktorým sa 
upravujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, príslušných výnosov a rozhodnutí Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO") a ostatných súvisiacich všeobecne záväzn),ch 
právnych predpisov vzťahujúcich sa na plynárenstvo. 



Článok ll. 
Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období od 1.1.2017 do 
01.01.2019 poskytnúť Odberateľovi služby dodávky plynu , t.j. dodávať Odberateľovi do jeho 
odberného miesta (ďalej len "OM") uvedených v Prílohe č. l Rámcovej dohody zemný plyn 
(ďalej ako "plyn") v dohodnutom množstve uvedenom v prílohe č. l a zabezpečenie prepravy a 
distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými 
podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorým je spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., so 
sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 ll, IČO: 35 910 739 (ďalej len "PDS") (d'alej len 
"distribučné služby") podľa Rámcovej dohody. Dodávateľ na seba zároveň preberá zodpovednosť 
za odchýlku Odberateľa. 
2.2 Odberateľ sa zaväzuje odobrať plyn v množstve dohodnutom v Rámcovej dohode, a zaplatiť 
Dodávateľovi zmluvnú cenu za dodaný plyn dohodnutú v Rámcovej dohode, vrátane ceny 
distribúcie plynu ako aj za ostatných regulovaných položiek a poplatkov. 
2.3 Dodávka plynu je garantovaná. Povinnosť dodávať plyn a záväzok odoberať dohodnutý objem 
plynu možno meniť iba v súlade s ustanoveniami tejto Rámcovej dohody. 
2.4 Dodávka plynu sa uskutočt'íuje z distribučnej sústavy príslušného PDS na základe Zmluvy o 
pripojení, ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS. 

Článok ID. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Dodávateľ združených služieb je povinný najmä: 
a) poskytnúť Odberateľovi služby za podmienok dohodnutých v Rámcovej dohode. Dodávka a 
odber plynu vrátane prepravy a distribúcie sa uskutočňujú na základe podmienok stanovených 
v Rámcovej dohode. 
3.2 Odberateľ plynu je povinný najmä: 
a) odoberať plyn v súlade s Rámcovou dohodou a teclmickými podmienkami pnpoJema a 
Prevádzkovým poriadkom PDS a za dodávaný plyn zaplatiť dohodnutú cenu; 
b) pripojiť odberné plynové zariadenie (ďalej len "OPZ") v súlade s technickými podmienkami 
pripojenia, určenými PDS a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení; 
c) v prípade podstatnej zmeny odberu plynu (napr. havarijný stav, podstatné zmeny v odbere plynu, 
odstávka a pod.) bezodkladne informovať Dodávateľa; 
d) umožniť PDS montáž určeného meradla, vrátane telemetrického zariadenia na prenos údajov a 
umožniť PDS prístup k určenému meradlu a k telemetríckému zariadeniu; 
e) poskytnúť potrebné údaje Dodávateľovi na prípravu a uzatvorenie Zmluvy a komunikáciu s 
PDS; 
f) Odberateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za plnenia a ďalšie súvisiace platby, resp. 
poplatky, ak svojím konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia 
ďalších úkonov (služieb) zo strany Dodávateľa alebo PDS, a tieto sú spoplatňované podľa 

príslušného cenníka Dodávateľa alebo PDS. 

Článok IV 
Zadávanie zál{aziek a Predmet čiastkovej zmluvy 

4.1 Čiastkové zmluvy na obdobie dvadsaťštyri po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
uzatvoria jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s konkrétnym dodávateľom, 
uvedeným v čl. I. v bode 1.1 na základe výsledku automatizovaného vyhodnotenia verejnej súťaže, 
v rámci ktorej bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná, t.j . obsahovala najnižšiu cenu. 
4.2 Predmetom čiastkovej zmluvy je záväzok dodávateľa v zmluvnom období (dvadsaťštyri po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov) : 
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a) dodávať plyn v kvalite stanovenej príslušnými právnymi predpismi (zákon č. 25112012 Z. z. o 
energetike a o zmene niektotých zákonov, nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. , ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 
vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie vnútorného trhu s plynom a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom) do 
odberných miest organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK uvedených v Prílohe č . l tejto 
dohody a podl'a podmienok dohodnutých v tejto dohode, a v súlade s jednotlivými zmluvami 
uzatvorenými medzi organizáciami v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK a dodávatel'om podl'a čl. 

III., 
b) zabezpečiť pre všetky organizácie v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK prístup do príslušnej 
distribučnej siete, distribúciu v kvalite garantovanej technickými podmienkami Prevádzkovatel'a 
distribučnej siete, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím siete a s distribúciou 
a prepravou plynu (ďalej len "distribučné služby") od príslušného Prevádzkovatel'a distribučnej 
siete, ku ktorej sú jednotlivé odberné miesta príslušnej organizácie v zriaďovatel'skej pôsobnosti 
TSK pripojené v rozsahu a podl'a podmienok tejto dohody a prevádzkového poriadku 
prevádzkovatel'a distribučnej siete, 
c) prevziať za organizáciu v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK zodpovednosť za odchýlku za 
odberné miesta uvedené v Prílohe č. l tejto dohody voči zúčtovatel'ovi odchýlok 

Článok V. 
Miesto dodania a odberné miesta 

5.1 Miestom dodania predmetu zákazky: "Dodávka plynu, vrátanej prepravy distribučnou sieťou do 
jednotlivých odberných miest organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK" sa rozumejú odberné 
miesta organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK podl'a zoznamu uvedeného v Prílohe č. l tejto 
dohody. 
5.2 Dodávate!' berie na vedomie, že v dôsledku organizačných zmien, zmien všeobecne záväzných 
právnych predpisov, alebo zmenou energetických zariadení môže dôjsť k zmene počtu odberných 
miest uvedených v Prílohe č. l tejto dohody a odobraného množstva plynu. 
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na dodávke plynu v predbežnom dojednanom množstve, 
odvodenom od spotreby organizácií v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK za kalendárny rok 
predchádzajúci príslušnému kalendárnemu roku. 

Článok VI. 
Podmienky dodávky plynu a zabezpečenie distribúcie plynu 

6.1 Dodávate!' sa zaväzuje dodávať plyn do odberných miest organizácií v zriaďovatel'skej 

pôsobnosti TSK v množstve a čase podl'a potrieb jednotlivých organizácií v zriaďovatel'skej 
pôsobnosti TSK a zabezpečiť u Prevádzkovatel'a distribučnej siete pre odberné miesta organizácií 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK distribučné služby. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s 
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v kvalite podl'a teclmických podmienok 
prístupu a pripojenia do siete Prevádzkovatel'a distribučnej siete. 
6.2 Za dodané množstvo plynu sa považujú hodnoty podl'a údajov určeného meradla, ktoré 
poskytuje Prevádzkovate!' distribučnej siete. Za správnosť nameraného množstva dodaného plynu a 
kvalitu v odbernom mieste odberatel'a zodpovedá Prevádzkovate!' distribučnej siete. 
6.3 Organizácia v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK je povinná riadiť sa Prevádzkovým poriadkom 
Prevádzkovatel'a distribučnej siete, technickými podmienkami distribučnej siete v zmysle zákona 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
6.4 Dodávate!' plynu je povinný dodať plyn a zabezpečiť distribúciu plynu odberatel'ovi plynu v 
súlade s touto dohodou, iba ak je odberné miesto odberatel'a plynu pripojené k distribučnej sieti 
Prevádzkovatel'a distribučnej siete. 
6.5 Meranie dodávok plynu, vrátane vyhodnocovania výsledkov merania zabezpečí Prevádzkovate!' 
distribučnej siete. 



6.6 Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK umožní Prevádzkovateľovi distribučnej siete 
prístup k meraciemu zariadeniu za účelom kontroly, odpočtu, údržby, výmeny, montáž alebo 
odobratia meracieho zariadenia. 
6.7 Ak organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK zistí, že meracie zariadenie je poškodené 
alebo nefunkčné, vyzve v zmysle Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distribučnej siete na 
jeho opravu resp. výmenu . 
6.8 Pri riešení stavu núdze a obmedzujúcich opatreniach zamedzujúcich ich vzniku sú dodávateľ 
a odberateľ plynu povinní postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (vyhláška č. 
416/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o 
vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie 
stavu núdze v znení neskorších predpisov) a technických podmienok Prevádzkového poriadku 
Prevádzkovateľa distribučnej siete. 
6.9 Kvalita dodávaného plynu a distribúcie plynu nemusí byť dodržaná, ak: 
a) vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na plynových zariadeniach, 
b) organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK porušuje ustanovenia zákona č. 25112012 Z. z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov, pravidiel trhu s plynom a iných príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov; 
Uvedeným ustanovením nezaniká povinnosť dodávateľa včas informovať odberateľa plynu o 
vzniknutých udalostiach. 
6.1 O V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky plynu z dôvodu havárie alebo poruchy na 
zariadeniach distribučnej siete alebo akéhokoľvek iného dôvodu sa dodávateľ zaväzuje vyvinúť 
všetko nevyhnutné úsilie, aby v súčinnosti s Prevádzkovateľom distribučnej siete obnovil dodávku 
a distribúciu plynu do odberných miest organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Tým nie je 
dotknutá povinnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK strpieť obmedzenia pri 
vyhlásení stavu núdze podľa § 20 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je povinná postupovať v 
prípade lu·oziaceho alebo existujúceho stavu núdze podľa príslušných právnych predpisov a 
Havarijného plánu, ktorý je súčasťou Technických podmienok prevádzkovania distribučnej siete 
Prevádzkovateľa distribučnej siete a poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi distribučnej siete. V 
prípadoch bezdôvodného prerušenia dodávky a distribúcie plynu je organizácia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK oprávnená účtovať zmluvnú pokutu v zmysle čl. X bodu l 0.1. tejto dohody, ako aj 
si uplatniť nálu-adu škody. 
6.11 Ak dodávateľ zistí skutočnosti, že nebude v. budúcnosti schopný plniť si povinnosti 
vyplývajúce mu z tejto dohody, je povinný oznámiť túto skutočnosť organizáciám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK najneskôr 60 kalendárnych dní pred predpokladanou stratou 
schopnosti plniť povinnosti z tejto dohody. V prípade nesplnenia si tejto oznamovacej povinnosti 
má organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK právo účtovať zmluvnú pokutu v zmysle článku 
X bodu l 0.3. tejto dohody, ako aj si uplatniť náhradu škody, ktorá jej vznikla. 
6.12 Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v prípade porúch na odbernom mieste na časti 
vymedzeného územia príslušného Prevádzkovateľa distribučnej siete bude kontaktovať 
autorizovanú osobu Prevádzkovateľa distribučnej siete pre styk s odberateľmi (zoznam 
autorizovaných osôb Prevádzkovateľa distribučnej siete je uvedený na internetovej stránke 
príslušného Prevádzkovateľa distribučnej siete). 
6. 13 Dodávateľ týmto vyhlasuje, že má uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom 
odchýlok. 
6. 14 Dodávateľ zároveň vyhlasuje, že za každú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu. 

Článok VD. 
Termín plnenia 

7.1 Dodávateľ sa na základe tejto dohody zaväzuje dodávať plyn a zabezpečiť distribučné služby 
do odberných miest jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe 
podmienok stanovených v čiastkových zmluvách. 



- \ 

7.2 Doba začatia dodávky plynu a zabezpečenia distribučných služieb pre jednotlivé odberné 
miesta uvedené v Prílohe č . 1 môže byť rozdielna v závislosti od vysporiadania zmluvných vzťahov 
jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s predchádzajúcim dodávateľom. 
7.3 Jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK začnú odoberať plyn a využívať 
distribučné služby od dodávateľa na základe písomnej výzvy doručenej Dodávateľovi, čiastkovej 
zmluvy, ktorá bude obsahovať adresu odbemého miesta resp. adresy odberných miest, POD kód 
odberného miesta, dátum a obchodnú hodinu začiatku dodávky, ročné zmluvné množstvo, denné 
maximálne množstvo a percentuálny podiel váh po jednotlivých mesiacoch. 

Článok Vlll. 
Cena za dodávku plynu vrátane prepravy a distribúcie 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli na pevnej výške ceny za dodávku plynu na obdobie trvania 
čiastkovej zmluvy, podľa ktorej bude dodávateľom jednotlivým organizáciám v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK účtovaná dodávka plynu. Cena za dodávku plynu bude stanovená v čiastkovej 
zmluve na základe výberu najvýhodnejšej ponuky podľa čl. III. Tejto dohody. 
8.2 Ceny za distribučné služby budú účtované v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví SR vzťahujúcich sa na distribučnú službu poskytovanú 
Prevádzkovateľom distribučnej siete. 

( 8.3 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať ktorejkoľvek organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou plynu a cena dohodnutá podľa bodov 8.1 a 
8.2 je konečná, s výnimkou poplatkov súvisiacich so skutočnosťami uvedenými v Článku III. 
v bode 3.2 f) a Článku X . v bode 10.4. 

Článok IX. 
Platobné podmienlcy a fakturácia 

9.1 Faktúry za dodávku plynu budú vystavené samostatne za komoditu plynu a za prepravu, 
distribúciu a spotrebnú daň pre každé odberné miesto organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TSK podľa Prílohy č. l tejto dohody. Spôsob úhrady faktúr bude realizovaný bankovým prevodom. 
9.2 Dodávateľ vystaví mesačné faktúry jednotlivo pre každé odberné miesto organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, vrátane DPH, za opakované dodanie tovaru a služby na základe 
mesačného odpočtu plynu. 
9.3 Splatnosť všetkých faktúr je 30 kalendárnych dní od dátumu jej odoslania avšak najmenej 20 
dní odo dňa ich doručenia odberateľovi. 
9.4 Úhradou sa rozumie zadanie príkazu na úhradu zo Štátnej pokladnice a odpísanie 
vyfakturovanej sumy z účtu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na účet Dodávateľa. 
9.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. V 
prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť 
faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť od jej 
doručenia objednávateľovi. 

9.6 Faktúry vystavené dodávateľom jednotlivo pre každé fakturované odberné miesto organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK budú doručované na adresu, ktorú určí jednotlivá organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 
Dodávateľ zabezpečí na internetovej stránke možnosť kontroly vystavených a zaplatených faktúr 
spotreby, možnosť nahlásenia odpočtu, nahlasovania sťažností a iných oznamov. 
9.7 Odberné miesto s mesačným odpočtovým cyklom. 
9.7.1 Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zaväzuje platiť mesačné preddavky tarifnej 
skupiny Stredný odber a Veľkoodber z predpokladaného množstva za dodávku a distribúciu plynu 
vo výške 80% z ceny predpokladaného mesačného množstva dodávky a distribúcie plynu na 
základe mesačného predpisu vystaveného dodávateľom. 
9.7.2 Dodávateľ vystaví vyúčtovacie faktúry na úhradu ceny za skutočnú dodávku a distribúciu 
plynu spätne, za príslušný kalendárny mesiac na základe riadneho odpočtu meradla k poslednému 
dií.u príslušného mesiaca. Výška uhradených zálohových preddavkov bude zohľadnená vo 
vyúčtovacej faktúre za skutočný odber plynu. Faktúru za dodávku a distribúciu plynu za 



predchádzajúci kalendárny mesiac s vyúčtovaním uhradeného preddavku vystaví dodávateľ do 12. 
(dvanásteho) kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca 
9.8 Odberné miesto s iným ako mesačným odpočtovým cyklom. 
9.8.1 Pre Odberné miesto s iným ako mesačným odpočtovým cyklom sa mesačné preddavky za 
opakovanú dodávku a distribúciu plynu stanovia so zohľadnením histórie spotreby organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK poskytnutej Prevádzkovateľom distribučnej siete, za 
predchádzajúci odpočtový cyklus, pokiaľ sa strany dohody nedohodnú inak. Organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa zaväzuje platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 z ceny 
predpokladaného ročného množstva (má sa na mysli dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov) dodávky a distribúcie plynu na základe mesačnej faktúry vystavenej dodávateľom: 
9.8.2 Zúčtovacie obdobie je dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo iné 
časové obdobie stanovené Prevádzkovým poriadkom Pi·evádzkovateľa distribučnej siete. 
Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s riadnym odpočtom meradla odberného miesta s iným ako 
mesačným odpočtovým cyklom vystaviť vyúčtovaciu faktúru za celé zúčtovacie obdobie najneskôr 
do 15 kalendárnych dní po skončení zúčtovacieho obdobia. Výška uhradených mesačných 
zálohových preddavkov bude zohľadnená vo vyúčtovacej faktúre za skutočný odber plynu. V 
prípade, ak zúčtovacie obdobie stanovené Prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa distribučnej 
siete bude dlhšie ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je dodávateľ 
oprávnený vystaviť predbežnú vyúčtovaciu faktúru s odhadovanou ročnou spotrebou organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK za obdobie kalendárneho roka (ďalej len "predbežné ročné 
vyúčtovanie") a to do 15 dní od skončenia kalendárneho roka. Úhrada mesačných preddavkov nie 
je dotknutá. Po uskutočnení odpočtu meradla odberné miesto za celé zúčtovacie obdobie, vystaví 
dodávateľ záverečnú vyúčtovaciu faktúru so zohľadnením úhrad mesačných preddavkov a úhrady 
predbežného ročného vyúčtovania. 
9.9 Príslušná organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK ulU"adí vyfakturovaný nedoplatok 
dodávateľovi v lehote splatnosti faktúry za združené služby. Vyfakturovaný preplatok dodávateľ 
vráti príslušnej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na jej účet v termíne do 30 dní od 
vystavenia faktúry za spotrebu plynu. 
9.1 O Faktúry za dodávku plynu a distribučné služby podľa článku IX. budú obsahovať náležitosti 
dal'í.ového dokladu. 
9.11 Ak pripadne dátum splatnosti faktúry na deň pracovného voľna, je dl'í.om splatnosti faktúry 
nasledujúci pracovný del'í.. 
9.12 Po vzájomnej dohode s dodávateľom môže organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
dodatočne upraviť výšku preddavkových platieb za dodávku plynu pre skupinu Ml , M2, M3, M4. 
Dodávateľ je povinný oznámiť príslušnej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK výšku 
preddavkových platieb na dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov vopred. 

Článok X. 
Zmluvné pokuty a Sankcie 

l O.I Ak Dodávateľ poruší podmienky stanovené v čl. VI. bodu 6.1 O tejto dohody, je dotknutá 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK oprávnená účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške l O EUR (slovom desať eur) za každú, aj začatú hodinu porušenia, a to na každom 
odbernom mieste dotknutej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Uhradením zmluvnej 
pokuty nezaniká nárok dotknutej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na náhradu škody 
vo výške preukázanej škody. Ak odberateľ nedodrží zmluve dohodnuté platobné podmienky alebo 
odber je v rozpore s uzavretou zmluvou, bude jeho odber považovaný za neoprávnený a dodávateľ 
má právo obmedziť alebo prerušiť dodávku plynu do príslušných OM odberateľa po doručení 
predchádzajúceho písomného upozornenia odberateľovi. 
l 0.2 Dodávateľ je oprávnený účtovať organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK úroky z 
omeškania v zákonnej výške, ak je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti v omeškaní s úhradou 
faktúry vyplývajúcej z čiastkovej zmluvy, uzatvorenej medzi dodávateľom a organizáciou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 



l 0.3 Ak si dodávateľ nesplní povinnosť uvedenú v čl. VI bode 6.11 tejto dohody, je organizácia 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK oprávnená účtovať si zmluvnú pokutu vo výške l OO EUR 
(slovom jednosto eur) za každý deň omeškania. 
l 0.4 Ak odberatel' poruší svoj záväzok a odoberie množstvo energie plynu menšie ako 80% z 
celko:vého objemu, dodávateľ má právo doúčtovať zmluvnú pokutu nasledovne: 
Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi dolnou toleranciou spotreby 80% a skutočne 
odobratým množstvom) * 5 Eur/MWh 
Ak odberateľ poruší svoj záväzok a odoberie množstvo energie plynu väčšie ako 120% z 
celkového objemu, dodávate!' má právo doúčtovať zmluvnú pokutu nasledovne: 
Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a hornou 
toleranciou spotreby 120%) * 5 Eur/MWh 
l 0.5 Dodávateľ v zmysle článku XI. bodu 11.1 automaticky poskytne organizácií 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK zl'avu výške zmluvnej pokuty v preukázanej výške 
v samostatne vystavenej faktúre za príslušný mesiac, kedy došlo k porušeniu a ktorá bude 
osobitne vyznačená ako odpočítaná položka. Dôkazné bremeno vo veci plynulosti dodávky je na 
strane dodávatel'a. 

Článok XI. 
Náhrada škody 

( 11.1 Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až§ 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektotých zákonov a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

( 

11 .2 Jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a dodávate!' sa budú navzájom 
informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých predpokladajú, že by mohli viesť ku škodám a 
usilovať sa prípadné nebezpečenstvo vzniku škody odvrátiť. 

Článok XII. 
Riešenie sporov 

12.1 Strany dohody sa dohodli, že vynaložia všetko úsilie, aby prípadné spory vyplývajúce z tejto 
dohody boli urovnané predovšetkým cestou zmieru. 
12.2 Ak dôjde k sporu, strany dohody budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne 
vysvetlená a pre tento účel si poskytnú nevyhnutnú súčinnosť, pričom strana, ktorá si uplatňuje 
nárok, je povinná písomne vyzvať druhú stranu k riešeniu sporu, v písomnej výzve spor popíše a 
uvedie odkaz na· ustanovenia právneho predpisu a čiastkovej zmluvy. 
12.3 V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo strán dohody je oprávnená predložiť 
spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike. 

ČlánokXID. 
Reklamácia 

13 .l Ak zistí niektorá z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK chyby alebo omyly pri 
fakturácii vzniknuté napr. použitím nesprávnej ceny za plyn alebo distribučné služby, aritmetickú 
alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve dodávatel'a písomnou výzvou aj emailom na dohodnuté 
kontakty t.j . reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu a k jeho náprave. Reklamácia technických 
podmienok dodávky a správnosti meraných údajov sa radia prevádzkovým poriadkom 
Prevádzkovatel'a distribučnej siete. Reklamáciu uplatňuje dotknutá organizácia v zriaďovatel'skej 
pôsobnosti TSK písomnou formou aj emailom na dohodnuté kontakty u Dodávateľa. 
13.2 Reklamácia faktúry musí byť uplatnená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa splatnosti 
reklamovanej faktúry. Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry. 
13.3 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže každá organizácia 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK písomne požiadať Prevádzkovatel'a distribučnej siete o 
zabezpečenie jeho preskúšania. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, príslušná organizácia 
v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a 



\ 

výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie príslušného Prevádzkovateľa distribučnej 
siete. 
13.4 Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
a najneskôr do 30 dní (a v prípade súčinnosti tretích osôb sa táto lehota predlžuje o 5 dní) odo dňa 
obdržania reklamácie písomne oznámiť dotknutej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 
ktorá podala reklamáciu, výsledok šetrenia. 
13 .5 Ak bola reklamácia oprávnená, je dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu. 

Článok XIV. 
Zánik zmluvného vzťahu 

14.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na dva roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 
Čiastkové zmluvy sa uzatvárajú na dvadsaťštyri po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 
14.2 Túto dohodu možno ukončiť dohodou strán dohody, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná 
forma. 
14.3 Príslušná organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK alebo dodávateľ je oprávnený od 
čiastkovej zmluvy odstúpiť písomným oznámením o odstúpení od čiastkovej zmluvy doručeným 
dodávateľovi alebo odberateľovi, ak 
a) dodávateľ alebo odberateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, ( 
b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči dodávateľovi alebo odberateľovi treťou osobou, 
pričom dodávateľ alebo odberateľ je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje 
začatie konkurzného konania, alebo 
c) bol na majetok dodávateľa alebo odberateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie 
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo 
d) dodávateľ alebo odberateľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa, 
e) dodávateľ poruší podmienky stanovené v čl. VI a čl. VII tejto dohody, 
f) dodávateľ stratí v priebehu výkonu činnosti oprávnenie na dodávku plynu (strata nevyhnutnej 
kvalifikácie). 
Odstúpenie od čiastkovej zmluvy je účinné deň po dni doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení dodávateľovi alebo odberateľovi. 
14.4 Pri odstúpení od čiastkovej zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti 
zmluvných strán do diía účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky 
pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa úči1mosti odstúpenia od čiastkovej zmluvy. 

Článol{ XV. 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Pokiaľ v tejto dohode me je stanovené inak, dodávka plynu sa riadi príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v 
súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z. , ktorým sa ustanovujú pravidlá pre 
fungovanie trhu s plynom v neskoršom znení, zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platnými 
vykonávacími predpismi k tomuto zákonu, výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví a súvisiacimi právnymi predpismi. 
15.2 Strany dohody sa dohodli, že právne vzťahy touto dohodou neupravené sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov. 
15.3 Ak by akékoľvek ustanovenie tejto dohody bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne 
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení 
tejto dohody. Strany dohody sa zárove1'1 dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné 
ustanovenie nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením. 
15.4 Túto dohodu je možné meniť a dopÍňať iba postupne číslovanými písomnými dodatkami po 
súhlase všetkých strán dohody. 
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15.5 Táto dohoda nadobúda platnosť dií.om jej podpisu všetkých strán dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. 
15.6 Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Dodávateľ 
obdrží dve vyhotovenia a odberateľ štyri vyhotovenia dohody. 
15.7 .Strany dohody vyhlasujú, že táto dohoda bola uzavretá podľa ich skutočnej , vážnej a 
slobodnej vôle, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ustanovenia tejto dohody sú pre 
nich zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s ňou pripájajú vlastnoručné podpisy. 

V Bratislave dila 01.12.2016 

Za dodávateľa 

... .... ............... 25 •··· ···· ······ ······ ····· ······· 
Pierre Poncik, M. Se. 

podpredseda predstavenstva 
splnomocnený zástupca dodávateľa 

A 

I . ne 1 a ' 
riadite~ ekcie komerčného trhu a obcí 
spln nocnený zástupca dodávateľa 

1 g ·12· 2016 

V Trenčíne dňa ............................ ........ . 

Za odberateľa 

' .... 

.... ..... ... ~ ..... ......... ~ .... .. ....... ~~// 
Ing. Jaroslav Baška 

Predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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•• •• 
Centrálna obstarávacia agentúra 

Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra 
IČO : 36 847 488, IČ DPH: SK 2022 470 923 

www.ceotralna.sk, nr@centralna.sk 

Výsledok vyhodnotenia ponúk 

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

IČO l DIČ: 36126624 l 2021613275 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho haja 

Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.tsk.sk 

1.1 V zasttípe11í: Centrálna obstarávacia agentúra, s.1·.o., Kozmonautov. 3/A, 949 Ol Nitra 
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Trnáková 
Telef6n: +421 907899349 
e-nuiil: dagmar.trnakova@evob.sk 

2. Predmet zákazky: "Združená dodávka energi[ TSK a organizáci[ v zriaďovatel'skej pôsobnosti TSK" 
Druh postupu: NLM 
Druh predmetu: tovar 
Ves.tník č. 17812016 zo dňa 13.09.2016 pod označením 12793-MST 

2.1.1. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je dodanie predpokladaného množstva zemného 
plynu na odberné miesta obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie v kvalite zodpovedajúcej 
technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov 
SR a to najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, technick)rch podmien:ok a prevádzkového poriadku prevádzkovatel'a distribučnéj 
siete. Obstarávateľ požaduje dodávku plynu vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou 
plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Tolerancia celkového objemu odberu: ± 20%. 
Predpokladané množstvo odberu na 12 mesiacov je 55.976,368 MWh určené na základe pľedošlej 
spotreby. 

2.1.2. Predmetom obstarávania je dodanie pr.edpokladaného množstva elektriny vrátane prenesenia 
zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s vyhláškou č . 24/2013 
Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a zabezpečenie 
distribúcie elektriny. Predpokladané maximálne množstvo odberu elektriny za 12 mesiacov je 13.428,435 
MWh určené na základe predošlej spotreby. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti 
za odchýlku na dodávatel'a. Úspešný uchádzač prevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za v~etky 
odberné miesta. 

ZoZ!1am predložených ponúk 

P.C Obchodné meno a adresa sídla uchádzača 

l l]chádzač č. 1 
VEMEX ENERGO s.r.o. 
Moyzesova 5, 811 05 Bratislava 

2 Uchádzač č. 2 
iunogy Slovensko s.r.o. 
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava 

3 Uchádzač č. 3 
MET Slovakia a.s. 
Rajská 7, 811 08 Bratislava 

4 Uchádzač č. 4 
SPP a.s. 
Mlynské Nivy 44/a, 825 ll Bratislava 



5 Uchádzač č. 5 
ENERGA SLOVAKIA s.r.o. 

48 821 09 Bratislava 
6 Uchádzač č. 6 

MAGNA ENERGIA a.s. 
Nitrianska 755511 921 Ol 

2.1.1 č ast zemný plyn 

Uchádzač 

Uchádzač č. l 
VEMEX ENERGO s.r.o. 
Moyzesova 5, 811 05 Bratislava 

Uchádzač č. 2 
innogy Slovensko s.r.o. 
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 
Bratislava 

Uchádzač č. 3 
MET Slovakia a.s. 
Rajská 7, 811 08 Bratislava 

Uchádzač č. 4 
SPP a.s. 
Mlynské Nivy 44/a, 825 I l Bratislava 

Uchádzač č. 6 
MAGNA ENERGIA a.s. 
Nitrianska 7555/18,921 Ol Piešťany 

2.1.2. Čast' elektrina 

Uchádzač 

Uchádzač č. 4 
SPP a.s. 
Mlynské Nivy 44/a, 825 ll Bratislava 
Uchádzač č. 5 
ENERGA SLOV AKlA s.r.o. 
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
Uchádzač č. 6 
MAGNA ENERGIA a.s. 
Nitrianska 7555/18, 921 O l Piešťany 

Konečná 

ponuka 
20,00i1,40 
20,0011,40 
20,00/1,40 
20,00/1,40 

20,00/1,9597 
20,00/1,4125 

16,7611,40 
16,76/1,40 
16,76/1,40 

02 16,76/1,40 
16,76/0,82 
16,76/0,82 
24,0011,40 
25,00/1,40 
25,00/1,40 
25,00/1,40 
25,00/1,40 
25,00/1,40 
17,75/0,00 
17,32/0,00 
17,54/0,00 
17,62/0,00 
17,84/0,00 
.17,84/0,00 
24,60/2,72 
24,60/2,72 
24,60/2,72 
24,60/2,72 
24,90/0,00 
24,90/0,00 

Konečná 
ponuka 

45,00/45,00 

44,09/45,50 

44,58/44,58 

Centrálna obstarávacia agentúra 
l<ozmonautov 3/A, 949 01 Nitra 

Počet Poradie 
bodov 

82,30 3 

99,99 2 

67,30 5 

100 1 

69,20 4 

Počet Poradie 
bodov 

0,94 3 

0,02 2 

100 l 



l. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bolo: 

•• •• 
Centrálna obstarávacia agentúra 

Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra 
IČO: 36 847 488, IČ DPH: SK 2022 470 923 

1vww.centralna.sk, nr@centralna .sk 

- cena zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za dodanie predmetu 
zákazky, 

- cena za prepravu zemného plynu, bez spotrebnej dane a regulovaných poplatkov súvisiacich 
s dodávkou koncovému zákazníkovi 

2. Kritériom bola cena elektriny bez distribúcie, bez spotrebnej dane a regulovaných poplatkov 
súvisiacich s dodávkou koncovému zákazníkovi 

S víťaznými uchádzačmi bude v zákonom stanovenej lehote podpísaná Rámcová dohoda na dodávku 
plynu a Rámcová dohoda na dodávku elektriny. 
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