Příloha 3.2 Zadávací dokumentace

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a
příslušných prováděcích předpisů k energetickému zákonu
Smluvní strany:
Zákazník (zadavatel):
TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o.
se sídlem: náměstí Wolkerova 588, 473 01 Nový Bor
IČ: 25001159
DIČ: CZ25001159.
Spisová značka C 10525 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupena ……………………………………….
Bankovní spojení: …………………………
Kontaktní osoba: ....................., e-mail: ………………………
Došlé platby – číslo účtu/ kód banky: …………………..
Odeslané platby – číslo účtu/ kód banky: …………………
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: …………………..
Způsob úhrady daňových dokladů: platebním příkazem
dále jen „zákazník“ nebo „odběratel“
a
Dodavatel (účastník):
Pražská plynárenská, a.s.
se sídlem: Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ:601 93 492, DIČ: CZ60193492
Zastoupená na základě plné moci:
Kontaktní osoba pověřená pro zajištění dodávek ZP :
Jiří Kunc, manažer pro veřejné zakázky a el. aukce
tel. 267 175 402, GSM + 724 315 918, email : jiri.kunc@ppas.cz
Bankovní spojení: ………………………………..
Číslo účtu / kód banky: ………………………………….
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2337
EIC dodavatele: ………………………
Číslo licence na obchod: ……………………………..
Číslo registrace u Operátora trhu: ……………………
dále jen „dodavatel“ nebo „obchodník“
dále jen „smluvní strany“
uzavírají tuto smlouvu:
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I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat zemní plyn zákazníkovi ve sjednaném
rozsahu.
Závazek dodavatele zajistit distribuci sjednaného množství plynu do místa spotřeby (odběrné místo) a
sdružené služby distribuční soustavy v kvalitě garantované v Pravidlech provozování distribuční
soustavy příslušného provozovatele distribuční soustavy, zveřejněných na internetových stránkách
příslušného provozovatele distribuční soustavy.
Závazek zákazníka platit dodavateli za dodávku zemního plynu, uskladnění, jeho distribuci, sdružené
služby a ostatní související služby (dále jen sdružené služby dodávky plynu) dle této smlouvy.
II. Místo dodávky
Údaje o jednotlivých odběrných místech jsou uvedeny v příloze č. 1 „Seznam odběrných míst“, která
tvoří nedílnou součást této smlouvy.
III. Cena dodávky plynu
Zemní plyn dodaný zákazníkovi bude dodavatel vyhodnocovat pro jeho vyúčtování takto:
Z naměřených údajů se stanoví celkové množství odebraného zemního plynu a vynásobí se
sjednanou cenou za 1 MWh.
Předpokládaný objem platby – cena plnění veřejné zakázky je rozepsán v příloze č. 2 – Rozpis ceny
plnění, která je nedílnou součástí této smlouvy
Platbu za distribuci plynu, sdružené služby a ostatní související služby bude dodavatel účtovat
zákazníkovi podle cen platného cenového rozhodnutí ERÚ.
Dodavatel nebude zákazníkovi účtovat žádné další poplatky, např. poplatek za odběrné místo apod.
IV. Zálohy a fakturace
VO (velkoodběry):
Počet zálohových plateb v měsíci: 1
Termíny splatnosti zálohových plateb: 25. kalendářní den v měsíci
Doúčtování: do 20. dne následujícího měsíce
Výše měsíční zálohy: 90 % z předpokládaného odběru
Fakturace 1x měsíčně: dle naměřených spotřeb odběrného místa

Faktura (daňový doklad) bude odeslán(a) v elektronické podobě na e-mail kontaktní osoby uvedený v
záhlaví této smlouvy i v písemné podobě na adresu zákazníka nejpozději sedmnáctý kalendářní den
měsíce následujícího po měsíci, za nějž je doklad vystavován.
Splatnost daňových dokladů: 14 dní od data jejich doručení zákazníkovi.
V. Zvláštní ustanovení
Výpovědní lhůta se upravuje na 3 měsíce počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci
doručení výpovědi dodavateli. Odběratel může tuto smlouvu vypovědět z důvodu opakovaného
porušení této smlouvy, např. pokud dodavatel nejméně třikrát provede nekvalitní dodávku zemního
plynu, nebo pokud dodavatel nejméně třikrát zašle odběrateli chybné vyúčtování nebo porušení čl.
IV. této smlouvy, apod.
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Dodavatel prohlašuje, že na požádání zákazníka prokáže, že má s operátorem trhu s plynem uzavřeny
všechny nezbytné smlouvy, zejména smlouvu o zúčtování odchylek, které jej opravňují k činnostem
nezbytným k plnění předmětné veřejné zakázky (smlouvy).
Dodavatel prohlašuje, že na požádání zákazníka (zadavatele) prokáže, že má platnou a účinnou
pojistnou smlouvu na škodu vzniklou při plnění předmětu dané veřejné zakázky (smlouvy).
Pro jednotlivá odběrná místa nebude skutečné množství zemního plynu odebraného ve smluvním
období nijak limitováno. Zákazník je oprávněn v průběhu smluvního období rušit stávající a zřizovat
nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel nebude za zrušené odběry požadovat žádnou
kompenzaci. Pro nová odběrná místa zahájí dodavatel neprodleně dodávku zemního plynu a
sdružených služeb dodávky zemního plynu za podmínek sjednaných v rámci této smlouvy, o čemž
uzavřou smluvní strany písemnou dohodu formou dodatku k této smlouvě a za podmínek
stanovených touto smlouvou a zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy zajišťovat pro odběratele dodávky zemního
plynu nepřetržitě za podmínek, stanovených touto smlouvou.
VI. Podmínky sdružených služeb dodávky plynu
Sdružené služby dodávky plynu se uskutečňují v souladu s Obchodními podmínkami dodávky, které
jsou přílohou č. 3 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. S jejich obsahem smluvní
strany souhlasí a zavazují se je dodržovat.
Obchodní podmínky dodavatele nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na
základě kterých byla uzavřena smlouva, a dále nesmí jakkoli znevýhodňovat postavení zadavatele,
např. nesmí obsahovat sankce či jiné postihy za nedodržení smlouvy ze strany zadavatele, nestanovíli tak tato smlouva.
VII. Pokuty a sankce
V případě, že dodavatel z jakýchkoliv důvodů nedodá odběrateli zemní plyn dle podmínek,
stanovených touto smlouvou, je odběratel oprávněn požadovat po dodavateli jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Dodavatel je povinen takto vyčíslenou smluvní
pokutu odběrateli uhradit.
Současně se dodavatel zavazuje odběrateli nahradit veškerou škodu, která odběrateli vznikla
v souvislosti s nedodáním zemního plynu, spočívající ve zvýšených nákladech za odběr zemního plynu
od jiného – náhradního dodavatele a to do 15 dnů od obdržení vyúčtování vzniklé škody.
V případě prodlení dodavatele s termínem fakturace, je odběratel oprávněn požadovat po dodavateli
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Dodavatel je povinen takto vyčíslenou
smluvní pokutu odběrateli uhradit.
V případě prodlení odběratele s úhradou faktur dle čl. IV. této smlouvy, je dodavatel oprávněn
požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Odběratel je povinen takto vyčíslenou smluvní pokut dodavateli uhradit.
VIII. Doba trvání smlouvy a závěrečná ustanovení
Dodávka se uskuteční od 1. 1. 2019. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží dodavatel a dva
stejnopisy odběratel.
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V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním této smlouvy (bez její přílohy či bez
jejích příloh) a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy.
V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je
rozhodující znění té přílohy, která je první v číselném pořadí.
Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy přechází na případné právní nástupce
smluvních stran.
Zákazník podpisem této smlouvy uděluje souhlas, aby dodavatel uzavřel s příslušným
provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci zemního plynu do jednotlivých odběrných
míst.
Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s obsahem této smlouvy, jejímu obsahu
porozuměly a nejsou si vědomy žádných překážek, nároků třetích osob ani jiných právních vad, které
by jejímu uzavření bránily či způsobovaly její neplatnost.
Dodavatel souhlasí se zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, odběratelem. Souhlas uděluje dodavatel na dobu
neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
Práva a závazky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí a vykládají dle příslušných ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Na důkaz toho připojují k tomu oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam odběrných míst pro dodávku zemního plynu
Příloha č. 2 - Rozpis ceny plnění

V Novém Boru dne
Zákazník: TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o.

V Praze dne
Dodavatel: Pražská plynárenská, a.s.

Jméno: …..
Funkce: …..

Jméno:
Funkce:

_______________________
Podpis

_______________________
Podpis

