Dodatokk Zmluve o dodávke plynu

preodberate|'ov
kategóriey:,.""''TlT.1ťea organizácie(maloodber)

priemyse|,
a.s'
ý p|ynárenský
nivy44la' 825 11 Bratis|ava
M|ynské
1, oddie|Sa'
obchodnýregisterokresnéhosúduBratis|ava
čísIo
vIoŽky:2749lB

Komenského
3454l12
058 0í Poprad

(meno,funkcia)
ZastÚpený
Dr.AchimSaul,predsedapredstavenstva
Meyer,č|enpredstavenstva
Dr.Hans-Gi|bert
oKEČ:40220

|ČDPH skupiny:sK7020000372

ICO:691844
SKNACE:87300

lČopH:

a organizácie
osobitnédojednaniak Zmluveo dodávkep|ynupre odberatelovkategórieMa|épodnikanie
(ma|oodber),
zmIuvy:
9104141469
čís|o
miesto:
odberné
Gentrumsociá|nych
služieb

Obec:
Poprad
PSČ a pošta:
058 0í

Ulica:
okružná
C.orient.: Č.súp.:
758
11

ZmIuvnedohodnuý
druh tarify:M4

k Zm|uveo dodávkep|ynupre produkt
osobitnýchdojednaniach
A. Zm|uvné
stranysa dohod|ina nas|edovných
nas|edovne:
Výhodne24 (d,a|qlen,,ZmIuva,.),
p|ynÚť
(d'a|ej
|en
(i)odberate|,
dňom.1.5.2011akončí
dňom30.4.2013
začÍna
sazavázujepočasobdobia,ktoré
v dohodnutom
druhutarifyM4 odobrať
ce|kovémnoŽsfuoenergiev p|ynevo výške
obdobie..)
,,Vyhodnocovacie
to|erancia
spotreby..)
a najviacvo výške
531260 kWh,avšaknajmenejvo výške265 630 kWh (ďa|ej|en,,Do|ná
spotreby..).
796 890 kWh(ďalej|en,,Hornáto|erancia
podmienky
(ii)Dodávatel
pre oceneniedodávkyp|ynupočasVyhodnocovacieho
az|oŽkyceny
obdobiaup|atní
pod|'ap|atného
cenníkas tým, Že pre vyššieuvedenéodbernémiesto odberatela,ktoréhododávkaje
o čiastku
0,0044€ / kwh.
druhomtarifyM4,budez|oŽkacenySoP6 zníŽená
dohodnutým
oceňovaná
pri ocenenídodávkyp|ynudo odberného
miesta
vetysa neup|atní
ZniŽeniez|oŽkyceny SoP6 pod|'apredoš|ej
cenamiza dodávkup|ynuna výrobutep|a
ktoých dodávkaplynuje oceňovanáregulovanými
odberatela,
predomácnost'.
určeného
faktÚrachvystavených
v zmyslep|atných
taktozníŽenÚz|oŽkuceny SoPg vo vyÚčtovacích
Dodávatetup|atní
podmienok.
obchodných
dohodnuýdruhtarify.
obdobianieje moŽné
meniť
PoěasVyhodnocovacieho
po skončení
Vyhodnocovacieho
obdobia
odberatelom
B. Dodávate|'
vyhodnotí
ce|kovémnoŽstvoenergieodobraté
pod|'a
toho,čonastaneskÓr.
a|ebopriskončeníZm|uvy,
obdobieodoberiemnoŽstvoenergie
Ak odberatelporuší
svojzávázokuvedenýv bodeA (i)tým'Že za Vyhodnocovacie
právodoúčtovať
plyne
odberate|'ovi
zm|uvnÚpokututzv' spotreby,má dodávate|'
v
menšieako je Do|náto|erancia
pop|atok
mnoŽstiev
nas|edovne:
za nedočerpanie
mnoŽstiev= (rozdie|medzi skutočneodobratýmmnoŽstvoma Do|noutoleranciou
Pop|atokza nedočerpanie
€ / k!Vh.
spotreby)-0,0030
poruší
obdobieodoberiemnoŽstvoenergie
Ak odberateÍ
svojzávázok uvedenýv bodeA (i)tým'Že za Vyhodnocovacie
odberatelovizm|uvnÚpokututzv. v p|ynevyššieako je Horná to|eranciaspotreby,má dodávatelprávo doúčtovat'
prečerpanie
pop|atok
mnoŽstiev
nas|edovne:
za
mnoŽstiev= (rozdielmedzi skutočneodobratýmmnoŽstvoma Hornou to|eranciou
Pop|atokza prečerpanie
15 € / kwh.
spotreby)*O,00

i/

Vyhodnocovacieho
obdobia,dodávatelzvýšiodberatetovi
ce|kovÚcenu za
Zm|uvypred up|ynutím
'č. eri ukončení
p|atiebFMso p|atných
v ěase ukoněeniaZm|uvyza obdobiedo
mnoŽstvop|ynuo súěetmesačných
odobraté
/ skutočne
koeficientom
1,2predohodnutý
druhtarifyM4.
obdobiavynásobených
koncaVyhodnocieho
dodávatelovistav
D. Pre potrebyoceneniadodávkyp|ynuv zmys|etohtododatkusa odberate|zavázuje predloŽit'
a koncuVyhodnocovacieho
obdobia,a to vŽdynajneskÓr
merad|aza vyššieuvedenéodbernémiestoku dňu začiatku
stav meradlav poŽadovanejlehotepodla predchádzajúcej
vety,
do troch pracovnýchdní.Ak odberatelnepred|oŽí
pouŽijedodávatelp|ynupre potrebyoceneniadodávkyp|ynuspÓsoburěeniap|ynuv zmys|ep|atného
Prevádzkového
podmienok
poriadku
spo|očnosti
sPP - distribúcia,
a.s.
a Technických
Vyhodnocovacieho
odberpredup|ynutím
obdobiaz dÓvoduprechodu
a|eboprevodu
ak odberatelukončí
E. V prípade,
výkonujeho činnostina tretísubjekt,a zároveňtentotretísubjektvstúpiako nový odberateldo práv a povinností
pri vyhodnotení
trojstrannejdohody s dodávateloma pÓvodnýmodberateÍom)'
skutočného
odberatela(uzavretím
pÓvodnýmodberateťom,
novému
odberatelovi
mnoŽstvo
odobraté
ak sa stranynedohodnú
dodávatet
odberuzohťadní
inak.
na dodávkup|ynudo vyššieuvedeného
odberného
miestapočas
F. Tieto osobitnédojednaniaa sa vzťahujú
prednosť
pred
má
obsahom
obdobia.obsah osobitnýchdojednaní
obchodnýchpomienok
Vyhodnocovacíeho
obsahom
Cenníka.
a
Za odberateÍa:

Za dodávate|a:
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KošickýJozef

signatur e

dňa

04 0t. 2011

