Příloha č. 4 – Obchodní podmínky
1. Práva a povinnosti smluvních stran
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Odběratel (zadavatel) je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným dodavateli
změnit ke stanovenému datu odběrná místa dodávky plynu uvedená v zadávací dokumentaci, tj.
zúžit stávající rozsah odběrných míst, anebo stanovit nová odběrná místa. Dodavatel je povinen
k datu uvedenému v oznámení buď ukončit dodávky plynu do označených odběrných míst (a to
bez nároku na smluvní pokutu, odstupné či jinou formu peněžního plnění), anebo započít
s dodávkami plynu do nově stanovených odběrných míst. Cena za dodávku plynu do nových
odběrných míst se stanoví ve výši průměrné jednotkové ceny dle nabídky dodavatele v rámci
zadávacího řízení.
Dodávky plynu budou měřeny v souladu s příslušnou energetickou legislativou (vždy v aktuálním
znění).
Dodavatel je povinen zajistit komplexní komunikaci a zpracování dokumentace (podkladů)
v komunikaci s provozovatelem distribuční soustavy, např. demontáž, montáž apod., vše dle
požadavků odběratele (zadavatele).
Dodavatel a Zadavatel uzavřou samostatné smlouvy s jednotlivými odběrateli.
Dodavatel se zavazuje zajišťovat veškeré plnění svým jménem s potřebnou odbornou péčí a
v požadované kvalitě při respektování oprávněných zájmů zadavatele.
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám
a k minimalizaci vzniklých škod.
Návrh smlouvy musí obsahovat minimálně následující podmínky:
a) závazek dodavatele spočívající v dodávce zemního plynu za podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci;
b) výčet odběrných míst dle zadávací dokumentace přiložený k návrhu smlouvy jako její
nedílnou součást
c) ustanovení o tom, že zadavatel není povinen odebrat množství zemního plynu předpokládané
zadávací dokumentací (resp. využít všechny služby, které zadávací dokumentace vymezuje).
Odběr zemního plynu v množství menším, než je předpokládané zadávací dokumentací
nemá vliv na sjednanou jednotkovou cenu a není ani předmětem žádného poplatku nebo
sankční platby ze strany dodavatele.;
d) ustanovení o tom, že zadavatel je oprávněn využít dodávky zemního plynu ve větším
rozsahu, než který je uveden v zadávací dokumentaci, pokud to bude vyžadovat provozní
potřeba zadavatele, přičemž bude v takovém případě postupováno v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách;
e) ustanovení o tom, že zadavatel je oprávněn jednostranně v průběhu trvání smluvního vztahu
snížit nebo zvýšit počet odběrných míst zadavatele původně specifikovaných v příloze č. 1
zadávací dokumentace. Dodavatel je v takovém případě povinen poskytovat plnění
předmětné veřejné zakázky vždy ve vztahu k aktuálně platnému počtu odběrných míst
zadavatele. Snížení nebo zvýšení počtu odběrných míst nemá žádný vliv na cenu plnění dle
smlouvy a není ani předmětem žádného poplatku nebo sankční platby ze strany dodavatele;
f)
ujednání o tom, že ceny zemního plynu jsou konečné a nepřekročitelné a jejich navýšení
v průběhu trvání smlouvy je nepřípustné;
g) ujednání o tom, že odpovědnost za odchylku nese dodavatel;
h) závazek dodavatele, že dodávky budou měřeny v souladu s příslušnou energetickou
legislativou (vždy v aktuálním znění);
i)
závazek dodavatele zajistit oznámení zadavateli o plánovaném přerušení dodávek
z důvodu na straně provozovatele distribuční soustavy, a to vždy v souladu s příslušným
právním předpisem (vyhláškou ERÚ);
j)
závazek dodavatele provádět kontrolu odběrů na jednotlivých odběrných místech
a zajistit komplexní komunikaci a zpracování dokumentace (podkladů) v komunikaci
s provozovatelem distribuční soustavy, a to dle požadavků zadavatele;
k) Rezervaci příslušné distribuční kapacity zajistí dodavatel v souladu s podmínkami Pravidel
trhu s plynem.
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l)
1.8.

a dále podmínky stanovené níže.

V případě, že dodavatel prokazoval v rámci zadávacího řízení pro tuto veřejnou zakázku jakoukoli
část kvalifikace prostřednictvím třetí osoby, je povinen zajistit, aby v rozsahu v jakém třetí osoba
prokazovala splnění kvalifikace dodavatele, tuto zakázku také skutečně plnila. Tuto skutečnost je
povinen prokázat odběrateli na vyžádání. Konkrétní třetí osobu je oprávněn dodavatel změnit
s tím však, že je povinen ji nahradit osobou, která by v stejném rozsahu mohla prokázat kvalifikaci
pro dodavatele v zadávacím řízení předcházejícím této smlouvě.

2. Cena a platební podmínky
2.1

Dodavatel je oprávněn při vyúčtování dodávky plynu připočíst k jednotkové ceně plynu pouze:
a) DPH ve výši dle příslušného právního předpisu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
b) spotřební daň ze zemního plynu
c) regulované ceny/ platby podle závazných cenových podmínek stanovených ERÚ, platných
v době realizace předmětné veřejné zakázky - konkrétně platbu za přepravu plynu, za
distribuci plynu, za uskladnění plynu a za služby operátora trhu.
Dodavatel není oprávněn účtovat zadavateli žádné další platby související s předmětem plnění
veřejné zakázky.

2.2

Skutečná cena za dodávku zemního plynu do odběrných míst bude stanovena ročním
vyúčtováním vyhotoveném ke dni 31.12. kalendářního roku, a to na základě skutečně
odebraného množství MWh za smluvní jednotkové ceny, a to se zohledněním zaplacených záloh.
Zadavatel nepřipouští zpoplatnění odchylek skutečně odebraného množství zemního plynu od
předpokládaného množství odběru zemního plynu.
Odečty (stavy plynoměrů) provede zadavatel a doručí zjištěné údaje dodavateli.

2.3

Zadavatel bude dodavateli hradit sjednanou cenu za dodávku zemního plynu do odběrných míst
formou pravidelných měsíčních záloh, které budou splatné vždy nejpozději do 15. dne v měsíci
dodávky zemního plynu. Zadavatel bude dodavateli hradit uvedené zálohy ve výši
100 % hodnoty předpokládaného měsíčního odběru zemního plynu.

2.4

Dodavatel je povinen vypracovat a předat zadavateli předpis zálohových plateb za odběr zemního
plynu, a to nejpozději do pěti dnů od zahájení dodávek.

2.5

V případě změny legislativy v oblasti správy daní a poplatků je dodavatel povinen provést
zúčtování odběru zemního plynu zadavatelem v souladu s platnými právními předpisy tak, aby
zadavatel mohl uplatňovat příslušnou daň z přidané hodnoty na vstupu za takto měsíčně
vyúčtovaný odběr zemního plynu.

2.6

Všechny platby se provádí platebním příkazem zadavatele ve prospěch dodavatele na číslo účtu
uvedené v příslušné faktuře, resp. předpise záloh. V bankovním styku se používají variabilní
symboly uvedené na příslušné faktuře. Platby probíhají v CZK.

2.7

Nabídková cena pro odběrné místo je konečná a nepřekročitelná, jejich navýšení v průběhu trvání
smlouvy je přípustné pouze v případě změny sazby DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a daně ze zemního plynu. Dále může být změněna, v případě, že dojde ke
změně plateb podle závazných cenových podmínek stanovených ERÚ, platných v době realizace
předmětné veřejné zakázky – konkrétně jde o platbu za přepravu plynu, za distribuci plynu, za
uskladnění plynu a za služby operátora trhu; v takovém případě bude cena plnění změněna tak
aby odpovídala změně sazby DPH, daně z plynu, a shora v tomto odstavci výši uvedených plateb.

2.8

Splatnost faktur (zúčtovacích) bude stanovena v délce nejméně 15 dnů počínaje dnem doručení
faktury zadavateli. V případě, že zadavatel obdrží fakturu, která nebude splňovat všechny
zákonné náležitosti, je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se
tak dostane do prodlení s plněním; nová lhůta splatnosti poběží doručením bezvadné (opravené
či doplněné) faktury zadavateli.

2.9

V případě bezhotovostní platby je závazek smluví strany splněn dnem odeslání peněžní částky
z účtu dlužníka na účet věřitele.
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3. Smluvní pokuty
3.1

Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z částky odpovídající součinu
nabídkové jednotkové ceny a plánovaného množství odebraného zemního plynu uvedené
v příloze č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Kč v případě, že nezahájí dodávky plynu
ve sjednaném termínu, a to za každý i jen započatý den prodlení, a to i v případě, že se tak stane
jen v jednom odběrném místě.

3.2

Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z částky odpovídající součinu
nabídkové jednotkové ceny a plánovaného množství odebraného zemního plynu uvedené
v příloze č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce v případě, že přeruší dodávky plynu, a to
za každý i jen započatý den prodlení, a to i v případě, že se tak stane ve vztahu k jednomu
odběrnému místu.

3.3

Nárok na smluvní pokutu dle čl. 3.1. a 3.2. těchto obchodních podmínek nevznikne, pokud
k porušení povinnosti dodavatele dojde v důsledku:

a) omezení nebo přerušení přepravy plynu provozovatelem přepravní soustavy dle ust. § 58
odst. 1 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, dále jako „zákon“
b) omezení nebo přerušení distribuce plynu provozovatelem distribuční soustavy dle ust. § 59
odst. 1 písm. j) zákona
c) omezení nebo přerušení činnosti spojené s uskladňováním plynu provozovatelem zásobníku
plynu dle ust. § 60 odst. 1 písm. f) zákona
d) vzniku stavu nouze a při předcházení stavu nouze dle ust. § 73 zákona
Konečná smlouva uzavřená s vybraným uchazečem bude před jejím uzavřením upravena tak, že
namísto textu „odpovídající součinu nabídkové jednotkové ceny a plánovaného množství odebraného
zemního plynu uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce“ v definici smluvní
pokuty, již bude uvedena konkrétní částka odpovídající shora uvedenému součinu nabídkové ceny
konkrétního uchazeče a plánovaných množství.

4. Zákaznická podpora
4.1

Dodavatel se zavazuje zajistit pro zadavatele zákaznickou podporu v rozsahu
24 hodin/7 dní v týdnu, kdy zadavatel akceptuje splnění této povinnosti zprostředkováním
funkčního kontaktu na zákaznickou linku provozovatele distribuční soustavy.

4.2

Dodavatel je povinen určit a sdělit jméno pracovníka, který bude zajišťovat služby zákaznické
podpory pro zadavatele.

4.3

Zadavatel je povinen určit a sdělit jméno pracovníka,
pro komunikaci ve věcech smluvních a ve věcech technických.

4.4

Smluvní strany jsou oprávněny změnit osobu určenou pro zajištění služeb zákaznické podpory a
osobu určenou pro komunikaci ve věcech smluvních a ve věcech technických.

který

bude

určen

5. Doba trvání smlouvy
5.1

Smlouva je uzavřena na dobu určitou uvedenou ve smlouvě bez možnosti automatického
prodlužování, resp. prolongace. Neuplatní se prodloužení doby smlouvy pro případ, že zadavatel
písemně neoznámí dodavateli v dodavatelem stanovené lhůtě před uplynutím doby, na kterou
byla smlouva uzavřena, že trvá na jejím ukončení.

5.2

Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) nebude dodávka plynu zajišťována v souladu s ustanovením smlouvy, popř. v souladu se
zvláštními právními předpisy, a zároveň nebude sjednána náprava ani po písemném
upozornění zadavatele, který stanoví lhůtu, ve které je povinen dodavatel nápravu sjednat;
b) bude vůči dodavateli, resp. jeho majetku, zahájeno insolvenční řízení dle zvláštních právních
předpisů;
c) dojde ke ztrátě způsobilosti nebo schopnosti dodavatele dodávat plyn, zejména ztrátě
příslušné licence ERU;
d) dodavatel neakceptuje změny počtu odběrných míst dle těchto obchodních podmínek;
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e) dodavatel nezahájí dodávky plynu ve sjednaném termínu, a to i v případě, že se tak stane
jen v jednom odběrném místě;
f) dodavatel přeruší dodávky plynu, a to i v případě, že se tak stane ve vztahu jen k jednomu
odběrnému místu; pokud však dojde k přerušení dodávky zemního plynu v důsledku
skutečností dle čl. 3.3 těchto podmínek, zadavateli právo na odstoupení od smlouvy
nevznikne.
g) objednatel zjistí, že třetí osoba v souladu s ust. 1.8. těchto podmínek neplní odpovídající část
plnění dle této smlouvy, ačkoli jejím prostřednictvím prokazoval dodavatel splnění
kvalifikačních předpokladů a dodavatel nezajistí napravení tohoto porušení ve lhůtě 14 dnů
ode dne zjištění porušení podmínek objednatelem,
5.3

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) zadavatel bude v prodlení s úhradou zálohy anebo ceny plynu dle vyúčtování po dobu delší
45 kalendářních dnů
b) zadavatel opakovaně neposkytne součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy
dodavatelem, a to i přesto, že na prodlení byl dodavatelem písemně upozorněn a nebude
zadavatelem sjednána náprava ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.
Účinky odstoupení nastávají doručením písemného sdělení o odstoupení.

6. Ostatní ustanovení
6.1

Odpovědnost za odchylku nese dodavatel.

6.2

Součástí smlouvy je zadávací dokumentace odběratele (zadavatele) na veřejnou zakázku
„Dodávky zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace“ a nabídka
dodavatele

6.3

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke
smlouvě schváleným oběma smluvními stranami.

6.4

Dodavatel je oprávněn k samotnému návrhu připojit své vlastní obchodní podmínky. Ustanovení
samotné smlouvy však bude mít vždy přednost před zněním obchodních podmínek. Zároveň
strany ujednaly, že obsah obchodních podmínek není možné měnit bez výslovného písemného
souhlasu objednatele. Zároveň strany ujednaly, že obsah obchodních podmínek může změnit
dodavatel pouze v přiměřeném rozsahu tak, aby nedošlo k zhoršení postavení objednatele jako
smluvní strany. V případě každé změny smluvních podmínek je dodavatel povinen konkrétní
změnu podmínek před jejím provedením oznámit v jejím přesném znění objednateli. Objednatel
bude přitom oprávněn změnu odmítnout a pro ten případ bude oprávněn tuto smlouvu vypovědět
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Pod dobu trvání výpovědní lhůty zůstávají v platnosti původní
obchodní podmínky.

6.5

Veškeré případné spory ze smluvního vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem budou řešeny
před soudy České republiky s vyloučením jakýchkoli rozhodčích soudů či rozhodců. S odkazem
na ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, bude místně příslušným soudem pro
spory mezi zadavatelem a dodavatelem soud určený podle sídla zadavatele.
Veškerá korespondence, tj. zejména výzvy, odstoupení, jakož i další jednostranné úkony
provedené jednou ze stran podle této smlouvy nebo podle zákona vůči straně druhé se považují
za doručené rovněž nejpozději pátým pracovním dnem poté, co strana úkon činící podala jej ve
formě doporučené listovní zásilky směřující na adresu bydliště či sídla druhé strany uvedenou v
záhlaví této smlouvy (nebo později písemně oznámenou) k poštovní přepravě osobě s poštovní
licencí, pokud si druhá strana zásilku v úložní době minimálně pěti pracovních dnů nepřevezme
a tato se vrátí zpět odesílateli.

6.6

K návrhu smlouvy připojí dodavatel i znění těchto obchodních podmínek. Dodavatel je oprávněn
připojit
k návrhu
smlouvy
i
vlastní
obchodní
podmínky.
Návrh
smlouvy
a obchodní podmínky dodavatele však nesmí znevýhodňovat zadavatele oproti postavení,
kterému zaručují jeho vlastní obchodní podmínky. Stejně tak nesmí být návrh smlouvy a obchodní
podmínky dodavatele v rozporu s obchodními podmínkami zadavatele.
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K jakémukoliv ustanovení návrhu smlouvy a obchodních podmínek dodavatele, které bude
zadavatele ve shora uvedeném smyslu znevýhodňovat nebo bude v rozporu s obchodními
podmínkami zadavatele, se v rámci smluvního vztahu dodavatele a odběratele nebude přihlížet.
6.7

Součástí návrhu smlouvy budou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam odběrných míst
Příloha č. 2 – obchodní podmínky
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