Dodatokk Zm|uveo dodávke p|ynu

preodberatel,ov
kategórie:*

nivy44la,82511 Bratis|ava
M|ynské
1, oddie|Sa,
súduBratis|ava
okresného
obchodnýregister
vIoŽky:2749lB
čísIo

:li:Jfsie

a orsanizácie(maloodber)

v Poprade
s|uŽieb
Centrumsociá|nych
3454l12
Komenského
05801 Poprad

Dr.AchimSaul,predsedapredstavenstua
Meyer,č|enpredstavenstva
Dr.Hans-Gi|bert
:35815256
oKEČ:40220

DIC:2020259802
sK7020000372
|ČDPH skupiny:

|Čo:691844
SKNACE:87300

D|C:2020665757
|ČDPH:

a organizácie
kategórieMalépodnikanie
osobitnédojednaniak Zmluveo dodávkepIynupre odberateI'ov
(maloodber),
9100111988
zm|uvy:
číslo
odbernémiesto:
centrumsoc'sIužieb.
Stravovacíkomplex

Obec:
Poprad
PSČa pošta:
05801

Ulica:
Komenského
Č.orient.: Č'súp.:
3454
12

dohodnutý
Zm|uvne
druhtarify:M4

k Zm|uveo dodávkep|ynupre produkt
osobitnýchdojednaniach
stranysa dohodlina nasledovných
A. Zm|uvné
nas|edovne:
Výhodne24 (ďa|qlen,,Zm|uva..),
(ďa|ejlen
dňom30.4'2013
dňom1,5.2011akončí
zaěínap|ynÚť
(i)odberateÍ
sazavázujepočasobdobia,ktoré
mnoŽstvo
energiev p|ynevo výške
druhutarifyM4 odobrat'celkové
v dohodnutom
obdobie..)
,,Vyhodnocovacie
najviacvo výške
spotreby..)a
to|erancia
|en,,Do|ná
1503oo kWh,avšaknajmenejvo výške75150 kWh (d'a|ej
spotreby.,)'
|en,,Hornáto|erancia
225 450kWh (d'a|ej
podmienky
az|oŽkyceny
obdobiaup|atní
(ii)Dodávate|'pre
oceneniedodávkyp|ynupočasVyhodnocovacieho
pod|'ap|atného
cenníkas tým, Že pre vyššieuvedenéodbernémiesto odberatela,ktoréhododávkaje
oceňovanádohodnuýmdruhomtarifyM4, budez|oŽkacenySoP6 zniŽenáo ěiastku0,0044€ / kwh.
miesta
pri ocenenídodávkyp|ynudo odberného
vetysa neup|atní
ceny SoP6 pod|'apredoš|ej
ZníŽeniez|oŽky
je
cenamiza dodávkup|ynuna výrobutep|a
ktoých dodávkap|ynu oceňovanáregu|ovanými
odberate|'a,
predomácnost'.
určeného
v zmys|ep|atných
faktÚrachvystavených
taktozníŽenÚz|oŽkuceny SoP6 vo vyÚčtovacích
Dodávatel'
up|atní
podmienok.
obchodných
druhtarify.
menit'dohodnutý
obdobianieje moŽné
PočasVyhodnocovacieho
po skončenÍ
Vyhodnocovacieho
obdobia
odberate|'om
vyhodnotí
ce|kovémnoŽsfuoenergieodobraté
B. Dodávate|'
podlatoho,čonastaneskÓr.
alebopriskončeníZmluvy,
obdobieodoberiemnoŽstvoenergie
porušísvojzávázokuvedenýv bodeA (i)tým,Že zaYyhodnocovacie
Ak odberate|'
právo
zm|uvnÚpokututzv. je
doúčtovať
odberatelovi
spotreby,
má
dodávatel
p|yne
to|erancia
menšieako Do|ná
v
poplatok
nas|edovne:
mnoŽstiev
za nedočerpanie
Pop|atokza nedoěerpaniemnoŽstiev= (rozdie|medzi skutočneodobraým mnoŽstvoma Dolnou to|eranciou
0030€ / k\^/h'
s potreby)-O,
energie
obdobieodoberiemnoŽstvo
svojzávázokuvedenýv bodeA (i)tým'Že zaYyhodnocovacie
Ak odberate|'poruŠí
pokutu
Žv. právo
zm|uvnú
je
odberate|'ovi
doúčtovat'
v plynevyššieako Horná to|eranciaspotreby,má dodávate|'
prečerpanie
nas|edovne:
pop|atok
mnoŽstiev
za
mnoŽstiev= (rozdie|medzi skutočneodobratýmmnoŽstvoma Hornou to|eranciou
Pop|atokza prečerpanie
15 € / kwh'
spotreby)-0,00

. Pri ukončenÍ
Zm|uvypred up|ynutím
Vyhodnocovacieho
obdobia,dodávatelzvýŠiodberatetovi
ce|kovÚcenu za
skutočne
odobraté
mnoŽstvop|ynuo súěetmesačných
platiebFMS6 p|atných
v časeukončenia
Zm|uvyza obdobiedo
koncaVyhodnocieho
obdobiavynásobených
koeficientom
1,2predohodnuýdruhtarifyM4.
D. Pre potrebyoceneniadodávky p|ynuv zmys|etohtododatkusa odberate|zavázujepred|oŽit'
dodávatelovistav
meradlaza vyŠŠie
uvedené
miestoku dňuzaÓiatkua koncuVyhodnocovacieho
odberné
obdobia,a to vŽdynajneskÓr
do troch pracovnýchdní.Ak odberatelnepred|oŽí
stav merad|av poŽadovanej|ehotepodla predchádzajúcej
veý,
pouŽijedodávatelp|ynupre potrebyoceneniadodávkyplynuspÓsob určeniap|ynuv zmys|ep|atného
Prevádzkového
poriadkua Technických
podmienokspo|oěnosti
sPP - distribÚcia,
a.s'
E' V prípade,
ak odberatelukončí
odberpredup|ynutím
Vyhodnocovacieho
obdobiaz dÓvoduprechodu
aleboprevodu
výkonujeho činnostina tretísubjekt,a zároveňtentotretísubjektvstÚpi ako nový odberateldo práv a povinností
odberatela(uzavretím
kojstrannejdohody s dodávateloma pÓvodnýmodberatelom),pri vyhodnotení
skutočného
odberuzohladnÍdodávatel
novémuodberatelovimnoŽsfuoodobraté
pÓvodnýmodberatelom,
ak sa stranynedohodnú
inak.
F. Tieto osobitnédojednaniaa sa vzťahujú
na dodávkup|ynudo vyššieuvedeného
odberného
miestapočas
Vyhodnocovacieho
obdobia. obsah osobitných dojednanímá prednosťpred obsahom obchodnýchpomienok
a obsahomCenníka.
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Za dodávate|a:
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