Kúpna zmluva č. Z201643902_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Špeciálna základná škola

Sídlo:

Hradná 336, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika

IČO:

36134198

DIČ:

2021509094

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK7481800000007000100070

Tel:

0445222532

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Sídlo:

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika

IČO:

36403008

DIČ:

2020106682

IČ DPH:

SK2020106682

Číslo účtu:
Tel:

0907703163

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

dodávka elektrickej energie

Kľúčové slová:

elektrická energia, elektrina, distribúcia energie

CPV:

09310000-5 - Elektrická energia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:
2.2

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• - Predmetom zákazky je dodávka silovej elektrickej energie po dobu 24 mesiacov do dvoch odberných miest objednávateľa
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie za dodržania platných
právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete v dobe od
0:00 h do 24:00 počas trvania zmluvy a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.
• - Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému
poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č.251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO
č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č.24/2013 Z.z., Nariadenie vlády č.211/2010 ktorým sa dopĺňa
Nariadenie vlády č.317/2007 Z.z.).

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

predpokladaná spotreba OM č.1. na24 mesiacov

kWh

11100

jednotarif /JT/

kWh

11100

predpokladaná spotreba OM č.2. na 24 mesiacov

kWh

72000

dvojtarif - vysoká tarifa /VT/

kWh

10000

dvojtarif - nízka tarifa /NT/

kWh

62000
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Odberné miesto č.1. - ČOM 3205836

hlavný istič /A/: 60.0

EIC kód pre OM č.1.

24ZSS32058360001

distribučná sadzba pre OM č.1

C2 jednopásmová sadzba

produkt pre OM č.1

Aktiv

Odberné miesto č.2 - ČOM 3205850

hlavný istič /A/ : 90.0

EIC kód pre OM č.2.

24ZSS3205850000J

distribučná sadzba pre OM č.2

C7 dvojpásmová sadzba

produkt pre OM č.2

Komfort

Deň začiatku dodávky pre obidva odberné miesta

1.1.2017 00:00 hod

Deň skončenia dodávky pre obidva odberné miesta

31.12.2018 24:00 hod

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ garantuje zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektriny a s tým súvisiacich služieb.
Množstvá odobranej elektriny sú predpokladané.
Dodávateľ garantuje pravidelnú dodávku elektrickej energie pre odberné miesto odberateľa vrátane prevzatia úplnej zodpovednosti
za odchýlku a zabezpečenie služieb súvisiacich s prepravou a distribúciou do odberného miesta v kvalite elektrickej energie
zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete
Dodávateľ sa zaväzuje PREDLOŽIŤ na adresu odberateľovi do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy doklad o povolení ÚRSO
na podnikanie v energetike v rozsahu predmetu zákazky, resp. doklad, že pôsobí na slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku
elektrickej energie, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE - DOKLADY, ktoré je dodávateľ povinný predložiť odberateľovi najneskôr do 10
kalendárnych dní od uzavretia zmluvy s odberateľom na adresu odberateľa. Dodávateľ predložením svojej záväznej ponuky
potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa osobitné požiadavky pre riadne plnenie predmetu zákazky. Nepredloženie
ktoréhokoľvek požadovaného dokladu sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa. Dodávateľ je
povinný predložiť:
a) rozpis ceny, ktorý musí obsahovať všetky súvisiace náklady s dodávkou el. energie (silová elektrina jednotarif pre OM č.1, dvojtarif
VT a NT pre OM č.2, stále platby za odberné miesta, spotrebná daň, daň z pridanej hodnoty, zložky za distribúciu vrátane prenosu
elektriny atď., ktoré si Dodávateľ plánuje zahrnúť do ceny )
b) doklad, v ktorom budú uvedené kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veci plnenia zmluvy
c) čestné vyhlásenie:
- že je oprávnený podnikať v predmete zákazky
- že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka na trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, s
identifikovaním zmluvného partnera a dátumom uzatvorenia. Zmluva musí byť platná počas celej doby, na ktorú sa predmet zákazky
uzatvára,
- že má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do distribučnej
sústavy vo vymedzenom území stredoslovenského regiónu na dobu plnenia predmetu zmluvy.
Nový dodávateľ zabezpečí na svoje vlastné náklady všetky právne kroky s pôvodným dodávateľom pri odpojení a zapojení
špecifikovaných OM v distribučnej sieti.
Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou elektrickej energie a
poskytovanými distribučnými službami a súvisiacimi službami.
Miestom plnenia sú odberné miesta pri sídle kupujúceho.
Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude voči odberateľovi uplatňovať sankcie v prípade neodobratia, ako aj prekročenia zmluvného
/predpokladaného/ množstva objednanej elektrickej energie ako aj v prípade zrušenia niektorého z odberných miest.
Cena musí obsahovať všetky náklady dodávateľa: cenu za predpokladané množstvo elektriny za 24 mesiacov, cenu za poskytnutie
Distribučných služieb a to za prenos elektriny, distribúcie elektriny, systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých výška je
určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia ponuky a príslušných cenových
rozhodnutí ÚRSO, daň v zmysle Zákona o spotrebných daniach a náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku spotreby
(Zmluva o zúčtovaní odchýlok)
Ponúkaná cena bude za celé predpokladané množstvo odberu.
Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku v prípadoch
vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo rozhodnutí URSO.
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DPH, spotrebná daň, prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
Cena bude uhradená v mene euro.
Zúčtovanie skutočnej spotreby vykoná dodávateľ vždy k 30.10. kalendárneho roka a ku skončeniu zmluvy. Zálohové platby budú
vystavované mesačne
Faktúry budú dodávateľom vystavené a doručené odberateľovi do jeho sídla v papierovej forme
Dodávateľ elektriny je oprávnený preddavkové platby navrhnúť tak, aby zohľadňovali cenu združenej dodávky a spotrebu elektriny,
ktorú odberateľ plánuje dosiahnuť v nasledujúcom období. Odberateľ elektriny je oprávnený odmietnuť návrh rozpisu preddavkových
platieb v lehote do 14 dní od doručenia rozpisu.
Dodávateľ sa zaväzuje: zabezpečiť montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla na odbernom mieste odberateľa ako aj
preskúšanie meradiel na žiadosť odberateľa
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť distribúciu el. energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej sústavy, systémové služby a ostatné služby s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom el. energie od príslušného
prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Predávajúci je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a
do to doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho predávajúceho.
Dodávateľ si nebude uplatňovať voči odberateľovi sankcie v prípade neodobratia ako i prekročenia zmluvného množstva objednanej
elektriky.
Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej konštanty, použitím
nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., majú odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok.
Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, oznámi výsledok šetrenia druhej strane v lehote 30 dní odo dňa, kedy reklamáciu
obdržala.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok, čo môže mať za následok odstúpenia od zmluvy.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Liptovský Mikuláš

Obec:

Liptovský Hrádok

Ulica a číslo:

Hradná 336

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.01.2017 00:00:00 - 31.12.2018 00:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kWh

Požadované množstvo: 83100,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 a Prílohou č.1 Osobitné ustanovenia o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré tvoria
neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 832,08 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 398,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.12.2016 14:28:01
Objednávateľ:
Špeciálna základná škola
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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