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Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném 

znění, 
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění a příslušných 

prováděcích předpisů k energetickému zákonu

Smluvní strany:

Zákazník (zadavatel)
Město Nový Bor
se sídlem Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771
zastoupeno: Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
kontaktní osoba: Martin Bezouška
kontaktní osoba: Markéta Mateová – Město Nový Bor - NOBYS
Došlé platby – číslo účtu/ kód banky: 525421/0100 Město Nový Bor,

   168036947/0600 Město Nový Bor - NOBYS
Odeslané platby – číslo účtu/ kód banky: 525421/0100 Město Nový Bor,

   168036947/0600 Město Nový Bor - NOBYS
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: Náměstí Míru 1, 
473 01 Nový Bor
Způsob úhrady daňových dokladů: bankovním převodem

a

Dodavatel (uchazeč)
Lumius, spol. s r.o.
se sídlem: Horní 700, 739 25 Sviadnov
IČ: 25911945
DIČ: CZ25911945
Zastoupený: Ing. Radimem Juřicou, vedoucím nákupu
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu / kód banky:191564692/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 27060
EAN dodavatele: 8591824018507
Číslo licence na obchod: 240404412
Číslo registrace u Operátora trhu: 00185

uzavírají tuto smlouvu:  

I. Předmět smlouvy

1. Závazek dodavatele dodávat zemní plyn zákazníkovi ve sjednaném rozsahu.
2. 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.

3. 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.



Strana 2 (celkem 4)

4. Závazek dodavatele poskytovat zákazníkovi zákaznickou podporu po telefonu 
a emailu. Tento závazek je zahrnut v ceně plnění této smlouvy.

II. Místo dodávky

1. Údaje o jednotlivých odběrných místech jsou uvedeny v příloze č. 1 „Seznam
odběrných míst pro dodávku zemního plynu“, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy.

(Zadavatel upozorňuje, že tato smlouva se bude uzavírat s každým subjektem 
zvlášť – viz seznam subjektů v příloze č. 1 této smlouvy.)

III. Produkt, cena a vyhodnocení dodávky plynu

1. Produkt na dodávku plynu pro MO: xxx

2. Produkt na dodávku plynu pro VO: xxx

3. Plyn dodaný zákazníkovi bude dodavatel vyhodnocovat pro její vyúčtování 

takto: Z naměřených údajů se stanoví celkové množství odebraného plynu a 

vynásobí se sjednanou cenou za 1 MWh.

4. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. Tyto ceny jsou 

výsledkem elektronické aukce, které byla použita k hodnocení nabídek v 

rámci veřejné zakázky.

5. Cena plnění zakázky je rozepsána v příloze č. 2 – Rozpis ceny plnění, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. (Zadavatel upozorňuje, že tato smlouva se 

bude uzavírat s každým subjektem zvlášť – viz seznam subjektů v příloze č. 

1 této smlouvy. Rozpis ceny plnění zakázky v příloze č. 2 se stane součástí 

smlouvy pouze v části týkající se daného subjektu.)

6. Platbu za distribuci a přepravu plynu, systémové služby a ostatní související 
služby bude dodavatel účtovat zákazníkovi podle cen platného cenového 
rozhodnutí ERÚ.

7. Dodavatel nebude zákazníkovi účtovat žádné další poplatky, např. poplatek 
za odběrné místo apod.

IV. Zálohy a fakturace

MO (maloodběry):
Počet zálohových plateb v měsíci: 1
Termíny splatnosti zálohových plateb: 15. kalendářní den v měsíci
Výše měsíční zálohy: 90 % z předpokládaného odběru
Fakturace 2 x ročně: 1 x k 30. 6. 2017

1 x k 31. 12. 2017
1 x k 30. 6. 2018
1 x k 31. 12. 2018

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
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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

1. Zákazník může od smlouvy, pokud zadavatel porušuje závazky, které pro něj 
z této smlouvy vyplývají.

2. Dodavatel prohlašuje, že na požádání zákazníka (zadavatele) prokáže, že má 
s operátorem trhu s plynem uzavřeny všechny nezbytné smlouvy, které jej 
opravňují k činnostem nezbytným k plnění předmětné veřejné zakázky 
(smlouvy).

3. 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).

4. 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 zakázky a v souladu se zákonem, o čemž uzavřou 
smluvní strany písemnou dohodu formou dodatku k této smlouvě, a za 
podmínek stanovených touto smlouvou.

VI. Podmínky sdružených služeb dodávky plynu

1. Sdružené služby dodávky plynu se uskutečňují v souladu s Obchodními 
podmínkami dodávky …………příloha č. 3 se nedokládá…………. (dodavatel 
specifikuje své obchodní podmínky pro dodávku zemního plynu, bude-li je 
dokládat), které jsou přílohou č. 3 této smlouvy, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. S jejich obsahem smluvní strany souhlasí a zavazují se je 
dodržovat.

2. Dodavatel prohlašuje, že změny obchodních podmínek nebudou v případě 
zákazníka aplikovány, pokud by měly být v rozporu se zadávacími
podmínkami veřejné zakázky „Sdružené dodávky zemního plynu pro 
město Nový Bor na rok 2017 a 2018.“

VII. Doba platnosti smlouvy a závěrečná ustanovení

1. Dodávka se uskuteční od 1. 1. 2017. Tato smlouva se uzavírá na dobu 
určitou do 31. 12. 2018.
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2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním této smlouvy 
(bez její přílohy či bez jejich 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.

4. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy přechází na
případné právní nástupce smluvních stran.

5. Zákazník podpisem této smlouvy uděluje souhlas, aby dodavatel uzavřel 
s příslušným provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci 
zemního plynu do jednotlivých odběrných míst.

6. 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. Na důkaz toho připojují k tomu oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 Seznam odběrných míst
Příloha č. 2 - Rozpis ceny plnění
Příloha č. 3 – Obchodní podmínky dodavatele pro dodávku zemního plynu 
(v případě, bude-li dodavatel přílohu dokládat)
Příloha č. 4 – Smlouva dle § 51 odst. 6 Zákona (v případě, bude-li dodavatel 
přílohu dokládat).

Zákazník: Dodavatel:

Město Nový Bor Lumius, spol. s r.o.

V Novém Boru dne:                                    Ve Sviadnově dne: 12.09.2016

Jméno: Mgr. Jaromír Dvořák Jméno: Ing. Radim Juřica
Funkce: starosta Funkce: vedoucí nákupu

_______________________ _______________________
Podpis Podpis
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