SMLoUVA o SDRUžENÝCH sLUžBÁcH DoDÁVKY zEMNíHo PLYNU (dále ien ".smlouva")
one Energy &one Mobile a.s,, se sídlem Hornopolní 3322134, Moravská ostrava, 702 00 Ostrava,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd, B, č. vložky 10798, lČ: 01879880, DlČ: CZOí879880,
kterou zastupuje: lng. Martin Los, statutární ředitel (na základě plné moci).
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava, č, účtu(CZK) 3703759359/0800
(dále jen,,dodavatel" nebo,,zadavatel")
a

Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, se sídlem Zlepšovatelů 15O2l27,70O 30
Ostrava-Hrabůvka,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, č. vložky 454,

lČ 75029863

kterou zastupuje: Lenka Divinská(na základě plné moci).
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,pobočka Ostrava, č. úáu (CZK) 1652064389/0800
(dále jen,,odběratel")

uzavírajípodle zákona č. č. 8912012 Sb., občanský zákoník, a zákona ě. 458l2O0O Sb., energetický zákon (dále jen EZ), obou pak v účinném
znění, tuto smlouvu:

1.

1.

PředmětSmlouw

Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Odběrateli sdružené služby dodávky plynu dle zákona 45812000 Sb. v platném
znéníazávazekZákazníka za §lto služby uhradit Dodavateli řádně a včas dohodnutou platbu. Podmínky dodávky plynu a další vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran upravují Všeobecnéobchodní podmínky dodávky plynu Dodavatele a Ceník zemního plynu, které jsou
ned[lnou součástítéto Smlouvy, Ustanovení této smlouvy mají přednost před ustanoveními obsaženými ve Všeobecných obchodních
podmínkách či v jiném dokumentu dodavatele.

2.

specifikace odběrného místa

Specifikace pro každéodběrné místo je v Příloze č. 1 této Smlouvy.

3.

Ceník

cena (KčlMWh)
Ročníspotřeba zemního p|ynu z odběrných míst pod 63MWh
Stálý měsíčni plat (počet OM*pocet měsíců)pouze u OM pod 63MWh
Ročníspotřeba zemního p|ynu z odběrných míst od 63MWh do 630MWh

455,444.-

1.

Ceník je po dobu své úěinnosti neměnný a po uplynutí jeho účinnostise pro případné dalšídodávky aplikuje aktuální standardní Ceník

2.
3.

Cenyjsou uvedeny bez DPH,
Pro odběrné místo s ročnímodběrem nad 63 000 kwh se měsíčníplatba za kapacitní složku ceny určípodle vzorce: MPrd = (Crd x RK) /
'12, kde crd
= součet cen za přidělenou kapacitu dle ceníku, Rk = denní přidělená pevná kapacita v daném oM v m3 určená podle vzorce
RK = RS / 1 10, kde RS je ročníodběr v daném OM v m3.
4. Platební Dodmínky

Dodavatele zveřejněný na webových stránkách Dodavatele.

}
}

Způsob provádění plateb a přeplatků:

Faktury:
Zálohy:

Příkaz
Příkaz

nebo
nebo

Bankovní inkaso
Bankovní inkaso

Způsob odesílání faktur a předpisů záloh:
a) elektronicky na e-mail

zákazníka

b)v papírovépodobě běžnou poštou

4.
5.
6.

Dodavatel se zavazu.ie vystavovat odběrateli souhrnnou fakturu
s přiloženým vyúčtovánímjednotlivých odběrných míst,

i

předpis zálohovtých plateb za všechna jeho odběrná místa

Odběratel na základě platebního kalendáře - daňového dokladu uhradí dodavateli měsíěnízálohu k 15. dni příslušného kalendářního
měsíce, a to ve uýši 1112 z předpokládané trý,še ročníplatby včetně DPH.
Dodavatel je povinen provést celkové vyúčtováníslužeb a dodávek sdružených služeb dodávky zemního plynu (s vyúčtovánímpřeplatku a
či nedoplatku) odběrateli ve formě tzv. zúčtovacífaktury nejpozději do 20 kalendářních dnů po ukončenífakturačníhoobdobí, stanoveného

dodavatelem dle platných předpisů nebo při ukončenísmluvního vztahu, jakož i v případě přerušení dodávky zemního plynu, se zúčtováním
řádně zaplacených zálohových faktur.
7. V případě vzniku přeplatku zákazníka na konci kalendářního roku (v měsíci prosinci) bude dodavatel vždy tento přeplatek vracet na
bankovní úéetzákazníka a dodavatel se zavazuje, že nebude tento přeplatek zúctovávat jako zálohovou platbu zákazníka.
8. splatnost faktur (s vyúčtovánímpřeplatku a ěi nedoplatku) činí30 dnů ode dne doručenífaktury odběrateli. Dnem zaplacení se rozumí den
odeslání platby adresátovi. Připadne-li den odeslání na den pracovního klidu, rozumí se dnem odeslání první následující pracovní den.
Faktura, re§p. zálohová faktura, musí mít veškerénáležitosti daňového dokladu Ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
9. V případě prodlení dodavatele s vystavením zúčtovacífaktury ve lhůtě či s uhrazením přeplatku ve lhůtě splatnosti se dodavatel zavazuje
zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 200 Kě za každédotčené odběrné místo a každý den prodlení. Tato povinnost se uztahuje rovněž
na podmínky měsíěních plateb za skutečný odběr dle odst, í1 tohoto článku, Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo odběratele
požadovat náhradu škody způsobené porušenímpovinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.
10. Odběratel můžepožadovat a dodavatel se pro tento případ zavazuje zasílat veškerá vyúčtovánía fakturaci formou elektronických
prostředků, a to ve formátu CSV (hodnoty odděleny středníkem, záznamy jednotlivě po řádcích) v kódování 852 nebo 1250.

11, Zákazníksi vyhrazujeprávo,žemůžekdykolivvprůběhutrvánítétosm|ouvydodavateli písemněoznámi!(vlistinnépodobě,elektronicky

12.
13.

emailem), že požaduje u odběrného místa/odběrných míst měsíčníplatby za skutečný odběr, tzn. platby na základě samoodečtu. Změny
v tomto případě budou platné od prvního dne následujícího měsíce následující po doručenížádosti zákazníka dodavateli.
Zákazník si dále vyhrazuje právo, že můžepo dodavateli požadovat vč. souhrnné faktury také dílčífakturu, a to vystavenou na každé
jednotlivé odběrné místo zákazníka, V případě tohoto požadavku zákazník odešle požadavek dodavateli poštou nebo emailem.
Smluvní strany stanovi|y nížeuvedené kontaktní osoby, které bude v průběhu plnění předmětu smlouvy zodpovědné za komunikaci:
Osoby pověřené pro jednání ve věcech technických

za dodavatele:

za odběratele:

Jackulaková

jméno:

Petra

adresa:

Hornopolní 3322134, ostrava 702

;111éno,

00

adre§a:

oetra.iackulakova@oneenerov,cz
zakaznik@oneeneígy.cz

Lenka DiVinská
Zlepšovatelů 1 502127, 700 30 ostrava-HlabŮVka

e-mai|:

910 500 507;910 500 500

telefon:

59578361 5

14.

Maximální reakčnídoba na dotazy, podněty a stížnosti odbrěratele v průběhu plnění předmětu smlouvy, činí5 pracovních dnů. V případě
překroěení reakčnílhůty, se dodavatel zavazťle zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení,

1.

Smlouva nabývá účinnostidnem 1.1.2018 6:00 hod a sjednává se na dobu určitou do 1.1.20í96:00 hod, bez možnosti automatického

2,
1.
2.
3.
4.
5,
6,
7.
8.
9.
10.

5.

Doba trvání smlouw

prodlužování.

Požadovaný termín zahájení dodávky je pro každémísto uvedeno v Příloze č.1 , Specřikace odběrných míst.

6,

Zvláštní uiednání

Odběrné místo bude zařazeno do odběrného pásma pro stanovení c,eny za odebraný plyn na základě předpokládané ročníspotřeby
uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.
V případech zfušení odběrného místa, zejména z důvodu převodu vlastnických práv k odběrnému místu, odstranění odběrného místa,
demolice, zničeníživelnou pohromou, je Zákazník oprávněn ukoněit smluvní vztah s dodavatelem k danému odběrnému místu nejpozději
do 30 dnů ode dne oznámení dodavateli o zrušení odběrného místa, a to bez nároku na finančníkompenzaci ze strany dodavatele.
Z důvodu provozních potřeb se můžev průběhu smluvního období pocet měřících nebo odběrných míst Zákazníka změnit, a to jak
zrušenímstávajících, tak zřízením nových odběrných míst. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnutéjednotkové ceny a
neprodleně po oznámení o zřízení nového odběrného místa zahájí dodávku za podmínek sjednaných v rámci předmětné veřejné zakázky,
Dodavatel si nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného množstvíodběru zemního plynu. Sankcí se
rozumí rovněž nauýšení smluvní ceny sjednané v dodavatelské smlouvě na základě uýsledku elektronické aukce.
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č, 128l2OO0 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření
této smlouvy rozhodla Rada města Ostravy svým usnesením

č

z dne

Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení Smlouvy druhou stranou, a v případě jiného než
hrubého porušenítehdy, pokud takové porušení nebylo odstraněno nebo se opakuje i přes písemnou nj,zvu porušujícístraně k odstranění
závadného stavu. Odstoupení vyžaduje písemnou formu a je účinnéode dne uvedeného v odstoupení, ne však dříve než v den doručení
druhé smluvní straně.

Dodavatel poskytne po ukončení období plnění dle této smlouvy na základě požadavku odběratele soubor dat velektronické podobě,
obsahující kompletní údaje o realizované dodávce zemního plynu v rozsahu fakturačníchdokladů za celé období dodávky dle této smlouvy.
Dodavatel není oprávněn nárokovat jakékoli sankce, poplatky či plnění ze strany odběratele za překročení či neodebrání předpokládaného
množstvíodběru zemního plynu.
Dodavatel se zavazuje jménem a na účetzadavatele učinit veškeré potřebné právní kroky vedoucí k ukončenívšech stáva.iících smluvních
vztahů týkajících se sdružených služeb dodávek zemního plynu do odběrných míst, a to tak, aby odběr zemního plynu od stávajícího
dodavatele skončil dne 1. í.20í8do 6:00 hod. Podmínkou splnění povinnosti uvedené vtomto ustanovení bude vystavení písemného
zplnomocněníze strany dodavatele, a to neprodleně po podpisu této dodavatelské smlouvy.
Dodavatel bere na vědomí, žezákazník podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, a že
je oprávněn obsah smlouvy a případných dodatků zveřejnit na sv,ých internetouých stránkách/profilu zadavatele.

11. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč, příloh a dodatků, bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního
města Ostravy (www.ostrava.cz) a to po dobu časově neomezenou.

Nedílnými součástmi této Sm|ouvy jsou:
příloha č, 'l : odběrná místa zákazníka
Příloha č, 2: Všeobecné obchodní podmínky
V Ostravě, dne 30.11,2017

za odběratele Lenka Divinská
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Mateřská škoíaHarrnonie

Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,

příspěvkcvá organizace
Zlepšovatelů 15O2l27

700 3b Ostrava-Hrabůvka
lČ: 75029863
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sE
P íloha č. 1
Seznam odběrn ch míst pro dodávku plynu

Ps,

Elc oPM

Název

27zG7oozoo21678K

Mate ská škola Harmonie ostrava - Hrab vka,
Zlepšovatelťl 27, p íspěvková organizace

700
30

Hrab vka

27zG7Ooz0o19965K

Mate ská škola Harmonie ostrava - Hrab vka,
Zlepšovatel 27, p ispěvková organizace

700
JU

ostravaHrab vka

27zG7O0Z0o19950x

Mate ská škola Harmonie ostrava - Hrab vka,
Zlepšovatelťl 27, p íspěVkoVá organizace

700
30

Hrab vka

l

l.,

psč

PS, městc
ostráVa-

ostraVa-

oM,

oM,

OM, ulice

oM,

PS, ulice

PS, cis.pop.

Zahfiení dodávek od

psč

Zlepšovatelťt

1502127

1,1,2018

700
30

ostraVa

Mitušova

1330l4

zlepšovatel

1502127

1.1.2018

700
30

ostraVa

Zlepšovatelťl

15o2l27

Zlepšovatelťr

1502127

1.,1.2018

700
30

ostíáVa

šponarova

město

cis.pop.

1

503/1 6

