Seznam
základní

Smlouva č. T …………
o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb
účinná od 1.ledna 2009
(fakturační stupně F3 a F4)

uzavřená podle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a obchodních podmínek dodávky tepelné energie Teplárny Liberec, a. s. (dále jen obchodní podmínky) v platných zněních mezi
smluvními stranami uvedenými v čl. I.A. této smlouvy o dodávce tepelné energie a s ní spojených služeb
(dále jen smlouvy).

I.A
Smluvní strany
Dodavatel:
Obchodní jméno:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Registrace:
Bankovní spojení:
Jednající (zastoupen):
Zmocněnec:
Spojení (tel., fax, e-mail):

Teplárna Liberec, a.s.
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec 4
62241672
CZ62241672
Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí n. L.
oddíl B, vložka 653
3298510217/0100 Komerční banka Most
ing. Zdeněk Stehlík – předseda představenstva
ing. Pavel Vrba, paní Iva Hochmanová
tel. 485 386 111, fax 485 104 317
obchod@tlib.cz

Odběratel:
Obchodní jméno:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Registrace:
Bankovní spojení:
Jednající (zastoupen):
Zmocněnec:
Spojení (tel., fax, e-mail)

Adresa odběratele pro doručování:
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I.B
Obchodní podmínky
1.

Obchodní podmínky včetně příloh č. 1 až 7 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Odběratel podpisem této smlouvy potvrzuje, že obchodní podmínky obdržel a že byl s nimi seznámen.

3.

Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodních podmínek.

II.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je:
Závazek dodavatele*):
a)
dodávat tepelnou energii pro vytápění a ohřev teplé vody (TV) objektů osazených objektovými předávacími stanicemi připojenými k tzv. dvoutrubkové tepelné síti;
ANO - NE
b)
dodávat studenou vodu pro ohřev teplé vody (TV);
ANO - NE
c)
dodávat tzv. studenou vodu posílenou;
ANO - NE
d)
doplňovací vodu do systému objektových předávacích stanic.
ANO - NE
Závazek odběratele:
zaplatit za dodanou a odebranou tepelnou energii podle písm. a) a s ní spojené poskytnuté služby podle písm. b), c) a d) tohoto odstavce cenu ve sjednané výši a za podmínek uvedených
v této smlouvě a obchodních podmínkách.

2.

Smlouva se sjednává jako souhrnná pro všechna odběrná místa uvedená v příloze A a navazujících přílohách této smlouvy.

III.
Dokumentace smlouvy
Nedílnou součást této smlouvy dále tvoří následující přílohy:
1.
Příloha A – Přihláška k odběru tepelné energie vč. časti 1 – Evidenční list
2.
Příloha B – Technické parametry odběrného místa
3.
Příloha C – Cenové ujednání
4.
Příloha D – Dohoda o zálohách
5.
Příloha E – Odběrový diagram
6.
Dohoda o přístupu k měřícím, regulačním a ovládacím zařízením
7.
Plán regulačních opatření

*)

Nehodící se škrtne
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IV.
Všeobecná cenová pravidla
1.

Ujednání stran o ceně tepelné energie je obsahem přílohy C této smlouvy – Cenové ujednání. Dohoda o zálohách a odběrový diagram pak tvoří přílohy D a E této smlouvy.

2.

Odběratel se zařazuje do fakturačního stupně (F3), kde se účtují služby spojené s dodávkou tepelné energie:

dodávka studené vody pro ohřev teplé vody (TV);

dodávka tzv. studené vody posílené.
Cena za služby spojené s dodávkou tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny, která
je tvořena platem za odebrané množství.

3.

Odběratel se současně zařazuje i do fakturačního stupně (F4), kde se účtuje:
a)
dodávka tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody (TV) objektů osazených objektovými předávacími stanicemi připojenými k tzv. 2trubkové tepelné síti;
b)
služby spojené s dodávkou tepelné energie:
 doplňovací voda do systému tzv. objektových předávacích stanic
Cena za tepelnou energii se účtuje formou dvousložkové ceny, která je tvořena platem:
a)
za sjednané množství, dále jen kapacitu;
b)
za odebrané množství.

4.

Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za dodávku tepelné energie řádně a včas, a to na
bankovní účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

V.
Vyhodnocení dodávky tepelné energie a s ní spojených služeb
na výstupu z centrální předávací stanice (fakturační stupeň F3)
Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.

VI.
Vyhodnocení dodávky tepelné energie a s ní spojených služeb na vstupu
do objektu (fakturační stupeň F4)
1.

Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.

2.

Při doúčtování ceny za kapacitu a pro odběratele dle čl. XV. odstavce 5 obchodních podmínek je
zúčtovacím obdobím kalendářní rok.

VII.
Platební podmínky.
Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu platby*):

*)

Příkaz k úhradě
Inkaso
Poštovní poukázka
Jiný způsob

Nehodící se škrtne, jiný způsob se blíže uvede ve zvláštním ujednání
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ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE
ANO – NE
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VIII.
Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody (TV)
1.

Dodavatel nezodpovídá za nedostatky v kvalitě vytápění objektů způsobené nevhodnou regulací
vytápěcích systémů, jejich nedostatečným výkonem, zhoršenými tepelně izolačními vlastnostmi objektů, netěsnostmi oken apod.

2.

Dodavatel nezodpovídá za tlak a množství dodané teplé vody v odběrném tepelném zařízení odběratele, pokud by tyto parametry neovlivnil nevhodným provozním režimem nebo technickým stavem svého rozvodného tepelného či jiného zařízení.

IX.
Regulační opatření
1.

Případy, kde je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie a s ní spojených
služeb v nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, jsou popsány v čl. XIX. obchodních podmínek.

2.

Provozní režim soustavy CZT, pokud nastane případ podle odst. 1, je dán plánem regulačních
opatření, který je nedílnou součástí této smlouvy.

X.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1. 1. 2009 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.
Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně.

XI.
Zvláštní ujednání
Smluvní strany se dohodly na zvláštních ujednáních: ANO-NE*) a to:

XVI.
Ostatní a závěrečná ujednání
1.

V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění smluvených povinností okolnostmi vyšší moci, jsou smluvní strany, jestliže tato překážka trvá, zbaveny v rozsahu přiměřeném
těmto okolnostem povinností vyplývajících z této smlouvy. Vyšší mocí se rozumí mimořádné
okolnosti v době uzavření této smlouvy nepředvídatelné, které nastaly nezávisle na vůli povinné
strany, a které této smluvní straně přechodně nebo trvale zabraňují splnit smluvní povinnosti. Vyšší mocí jsou zejména přírodní katastrofy (např. zemětřesení, sesuvy půdy, povodně), válka
a situace podobné válečným situacím, požáry, výbuchy, stávky, havárie (dle zákona č. 458/2000
Sb., rafinérií) a činnost třetí strany, následkem čehož nebyla možnost plnění jedné ze smluvních
stran apod. Smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc je vázána neprodleně druhou
smluvní stranu o vzniku takové překážky uvědomit a v případě potřeby ji doložit. Odvolání na vyšší moc nezbavuje smluvní strany platební povinnosti za již uskutečněný odběr.

2.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Odběratel
a dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

*)

Nehodící se škrtne, odběratel blíže specifikuje případný požadavek
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3.

Smluvní strany se zavazuji, že bez souhlasu druhé strany neposkytnou informace o obsahu této
smlouvy, a to ani v dílčím rozsahu, třetí straně.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání na základě své pravé a svobodné vůle a že tuto smlouvu neuzavírají pod nátlakem ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a vyjadřují s ním bezvýhradný souhlas, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných
zástupců

V Liberci dne ………………..

V ………………… dne ………………..

Dodavatel:

Odběratel:

ing. Pavel Vrba
vedoucí odboru pro obchod
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